
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-15 

 
  

Samhällsbyggnadsutskottet   
 

 
Plats och tid Plenisalen, 13:00-14:50 
Beslutande 
 

Ledamöter 
Sebastian Larsson (M) 
Jan Danielsen (KD) 
Birgitta Jansson (S) 
Aarno Magnusson (C) 
Karin Byström (C) 
Mats Stenmark (M) 
 
 
 

 
 
 

 Tjänstgörande ersättare 
Mats Rönnblad (S) 
 
 
 
 
 
 
 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare 
Elisabeth Ingels (C) 
Markus Kummu (V) 
Åke Arnesson (BP) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tjänstemän 
Sektorchef samhällsutveckling, Åke Sjöberg 
Chef strategisk planering/ stadsarkitekt, Anna Ograhn 
Plan- och bygglovsadministratör, Josefin Qvist 
Nämndsekreterare, Angelica Maalouf 
 

 
 
 
 

Justeringens plats och tid 
 
Digital Justering 2022-09-23 kl:10:00 
  

Underskrifter 
 

 
Paragrafer 143-156  

   

 Ordförande 
  

 Sebastian Larsson (M)  

 Justerare 
  

 Birgitta Jansson (S)   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Samhällsbyggnadsutskottet 

Sammanträdesdatum 2022-09-15 

Datum då anslaget sätts upp 2022-09-23 Datum då anslaget tas ned 2022-10-15 

Förvaringsplats för protokollet Administrativ service 
 

 
  

   
 

 

1Protokoll Samhällsbyggnadsutskottet 2022-09-15
(Signerat, SHA-256 4419A0A4A8D6FB5E1041E6B1D2F798012859001B0E0FEE5BF38712B62EC77FA5)

Sida 1 av 35



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-15 

 
  

Samhällsbyggnadsutskottet   
 

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

 

Ärendelista 
 

   
§ 143  Sektorchef samhällsutveckling informerar 2022 
§ 144  Avdelningschefer samhällsutveckling informerar 2022 
§ 145  Meddelande samhällsbyggnadsutskottet 2022 
§ 146  Remiss av Naturvårdsverkets skrivelse Hantering av schaktmassor och annat 

naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål 
§ 147  Remiss Vägledning om förlängd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav 
§ 148  Nytt gatunamn, Karlsarvet 
§ 149  Nybyggnad av mobilmast 60m + teknikbod  
§ 150  Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus och fritidshus  
§ 151  Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus/fritidshus 
§ 152  Rivning av uteplats samt tillbyggnad av vinterbonad serveringsyta Tregården 

14 
§ 153  Montering av solcellsanläggning på tak 
§§154,155  Montering av solcellsanläggning 
§ 156  Montering av solcellsanläggning på tak 

 

2Protokoll Samhällsbyggnadsutskottet 2022-09-15
(Signerat, SHA-256 4419A0A4A8D6FB5E1041E6B1D2F798012859001B0E0FEE5BF38712B62EC77FA5)

Sida 2 av 35



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-15 

 
  

Samhällsbyggnadsutskottet   
 

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

 

§ 143 Dnr 2022/103 

Sektorchef samhällsutveckling informerar 2022 

Beskrivning av ärendet 
Sektorchef Åke Sjöberg informerade om följande:  
Ett arbete gällande ”styrel” pågår och det handlar främst om vilka 
anläggningar i kommunen som är prioriterade vid energibortfall.  
Laglighetsprövning gällande kommunstyrelsens protokoll där detaljplan som 
berör ”Limsjöänget” pågår fortfarande.  
Fastigheter  
En undersökning gällande vilka fastigheter som drar mest el pågår.  
Sporthallen är invigd och klar.  
Det nya vägbelysningsavtalet ”färdigt ljus” är nästan klart.  
Prognosen över befolkningsstatistiken visar att det bor 16093 personer i 
Leksands kommun. 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Informationen läggs till handlingarna.  

Beslutet skickas till 
Sektorchef  

3Protokoll Samhällsbyggnadsutskottet 2022-09-15
(Signerat, SHA-256 4419A0A4A8D6FB5E1041E6B1D2F798012859001B0E0FEE5BF38712B62EC77FA5)

Sida 3 av 35



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-15 

 
  

Samhällsbyggnadsutskottet   
 

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

 

§ 144 Dnr 2022/104 

Avdelningschefer samhällsutveckling informerar 2022 

Beskrivning av ärendet 
Chef för strategisk planering, Anna Ograhn: 
Trafik 

- Trafikutredningen som berör ”Lummerhöjden” och ”Limalänken” 
fortsätter.  En sammanställd rapport kommer redovisas framledes.  

- Det pågår en brorenovering av bron över österdalälven vid väg 70. 
Vilket föranleder att ett körfält är avstängt. Arbetet kommer pågå 
v:37–43. 

Natur 
- Erik Nordqvist är nyanställd skogs- och naturvårdsförvaltare.  
- Det är just nu hög belastning vad det gäller frågor om 

Energirådgivning.  
Översiktsplanering 

- I samband med processen att ta fram en ny översiktsplan för 
Leksands kommuns planeras en tidig medborgardialog under hösten. 

- Utifrån ett förslag som inkommit till medborgarnas förslagslåda har 
Leksands kommun varit med och bidragit till att ett minnesmärke 
skapas för häxbränningen på Käringberget.  

- Arbetet med att skapa en park vid Leksands resecentrum fortsätter. 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Informationen läggs till handlingarna 

Beslutet skickas till 
Sektorchef 
Verksamhetsekonom  
Kvalitétsutvecklare  
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§ 145 Dnr 2022/105 

Meddelande samhällsbyggnadsutskottet 2022 

Beskrivning av ärendet 
•  Mark-och miljödomstolen har skickat en underrättelse gällande 

yttrande senast den 14 september som berör överklagat bygglov för 
nybyggnad av pergola med tak på fastigheten Tällberg 29:53 i 
Leksands kommun.  

• Mark-och miljödomstolen har skickat ett slutligt beslut gällande 
överklagat beslut som berör Detaljplan för ”Limsjöänget”, Noret 
2:39, Noret 2:40 samt del av Noret 2:27 i Leksands kommun. Beslut: 
Mark-och miljödomstolen avvisar samtliga överklaganden.  

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  

Beslutet skickas till 
Sektorchef samhällsutveckling 
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§ 146 Dnr 2022/870 

Remiss av Naturvårdsverkets skrivelse Hantering av 
schaktmassor och annat naturligt förekommande 
material som kan användas för anläggningsändamål 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommun har mottagit en remiss från Miljödepartementet avseende 
Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om utredning avseende 
hantering av schaktmassor som kan användas för anläggningsändamål 
(Regeringskansliet diarienummer M2022/01181). Att besvara remissen är 
frivilligt, men miljöenheten bedömer att det är värdefullt att ta tillfället att 
besvara den. 
 
Naturvårdsverket redovisar problemställningarna gällande masshantering, 
föreslår förändringar i lagstiftningen och förbättrad vägledning, och går 
igenom konsekvenserna av förslagen. Målet är att underlätta användning av 
massor i anläggningsändamål, men utan att tumma på miljö- och 
hälsoskyddet. 
 
Leksands kommun beslutar att lämna följande yttrande i remiss om 
masshantering: 
 
Leksands kommun tillstyrker förslaget till ändringar i lagstiftningen rörande 
hantering av schaktmassor och annat naturligt förekommande material som 
kan användas för anläggningsändamål. 
Leksands kommun instämmer i beskrivningen av utmaningarna och de 
problem som föreligger idag. 
 
Det är positivt att det sker en översyn av regler avseende masshantering för 
att gynna återanvändning av massor. Det kan ofta vara svåra frågeställningar, 
t.ex. om syftet med återvinningen, och det är därför angeläget med utvecklad 
vägledning, såväl för verksamhetsutövare som för tillsynsmyndigheter. Idag 
kan det ofta vara svårt för tillsynsmyndigheten att ge tydliga svar på frågor 
från verksamhetsutövare m.fl. 
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Ny anmälningsplikt kommer innebära mer arbete för företagen och 
tillsynsmyndigheterna, men det är positivt att det blir tydligare och mer 
förutsägbart för alla parter vad som gäller. 
 
Utredningens uppdrag gäller massor som kan användas för 
anläggningsändamål, men det vore önskvärt om massor som inte kan 
användas för anläggningsändamål också berörs, åtminstone med tydliga 
hänvisningar till den lagstiftning och vägledning som gäller för dessa 
massor. Det är t.ex. massor med organiskt material som inte lämpar sig för 
utfyllnad, tillverkning av anläggningsjord etc., som också behöver hanteras i 
samband med exploateringsprojekt. Det är relativt vanligt att privatpersoner 
vill fylla ut med t.ex. dikesmassor. I mindre kommuner i glesbygd kan det 
svårt att få till t.ex. återvinning av uppbrutna stubbar, som också kan 
uppkomma vid schaktning.  
 
Vad gäller invasiva arter – avses att ”yrkesmässigt återvinna massor” även 
då privatpersoner anlitar en entreprenör? 
 
Det hade varit bra att beräkna kostnader även för referensalternativ för att 
visa på kostnader som dessa alternativ innebär. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Miljöenheten har granskat Naturvårdsverkets skrivelse och tillstyrker 
förslagen. 
 
Förslagen innebär bl.a. förtydliganden i syfte att underlätta för 
verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter. Idag är det otydligt, och 
massor återanvänds inte i den utsträckning som är önskvärt. Det kan t.ex. 
vara problem att hitta avsättning för massor från ett projekt i ett annat 
projekt. 
 
Vissa förslag innebär visserligen mer arbete och kostnader för företag och 
tillsynsmyndigheter, men fördelarna bedöms överväga. Med de 
utvecklingsplaner Leksands kommun har är det betydelsefullt att hanteringen 
av schaktmassor kan förbättras. 
 

Beslutsunderlag 
Remiss av Naturvårdsverkets skrivelse Hantering av schaktmassor och annat 
naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål, 
inkom 2022-06-28.   
Naturvårdsverkets skrivelse daterad 2022-05-31 
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Tjänsteutlåtande, Remiss av Naturvårdsverkets skrivelse ” Hantering av 
schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan användas 
för anläggningsändamål”, daterad 2022-08-30. 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Godkänna föreslaget yttrande som svar från Leksands kommun. 
 

Beslutet skickas till 
Regeringskansliet 
Miljöenheten 
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§ 147 Dnr 2022/970 

Remiss Vägledning om förlängd tidsfrist och mindre 
stränga kvalitetskrav 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommun har mottagit en remiss från Havs- och vattenmyndigheten 
gällande hantering av undantag i form av förlängd tidsfrist och mindre 
stränga kvalitetskrav vid statusklassning av vattenförekomster. Förlängd 
tidsfrist innebär att god status eller potential ska uppnås 2027 eller så snart 
som de naturliga förhållandena tillåter efter 2027. Mindre stränga 
kvalitetskrav innebär att en sämre status eller potential än god accepteras 
som den nivå som ska uppnås.  
Vägledningens huvudsakliga målgrupp är vattenmyndigheterna som beslutar 
om undantag.  
Vägledningens syfte är att bidra till att de vattenförekomster där undantag 
beslutas uppfyller krav som följer av vattendirektivet, att undantagen 
dokumenteras enligt rapporteringskrav från EU-kommissionen, att undantag 
tillämpas på ett likvärdigt sätt i hela landet samt att säkerställa tydlighet för 
vilka grunder undantag har beslutats. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Miljöenheten upplever att förslaget är otydligt med avseende på 
länsstyrelsens pågående vattenförvaltningsarbete eftersom nuvarande 
tillämpade skäl såsom ”inte möjligt av tekniska skäl” samt ”inte möjligt med 
rimliga kostnader” endast kan användas fram till 2027. I kommunen finns 
vattenförekomster som inte uppnår god status och i nuvarande 
förvaltningscykel har förlängd tidsfrist till 2027 på grund av tekniska skäl 
och då exempelvis kunskapsbrist. Miljöenheten har svårt att se att det läget 
skulle ha ändrat sig markant fram till 2027. 
Tidshorisonten överensstämmer inte heller med den nationella planen för 
moderna miljövillkor för vattenkraften där arbete kommer att pågå långt 
efter 2027. Det är därför svårt att förhålla sig till hur 
vattenförvaltningsarbetet framöver kommer att se ut i praktiken och vad det 
kommer innebära för kommunens åtgärdsarbete. 
Kommunens roll behöver tydliggöras och 
vattenförvaltningsarbetet/åtgärdsarbetet förankras ytterligare i kommunerna, 

9Protokoll Samhällsbyggnadsutskottet 2022-09-15
(Signerat, SHA-256 4419A0A4A8D6FB5E1041E6B1D2F798012859001B0E0FEE5BF38712B62EC77FA5)

Sida 9 av 35



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-15 

 
  

Samhällsbyggnadsutskottet   
 

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

 

vilket har betydelse för att tillräckligt med förståelse uppnås och resurser 
avsätts. 
I vägledningsdokumentet rad 594 saknas ordet ”kvalitetskrav”. 

Beslutsunderlag 
Remiss från Havs och vattenmyndigheten gällande vägledning om förlängd 
tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav, inkom 2022-07-08. 
Bilaga 1, orimliga kostnader, inkom 2022-07-28. 
Bilaga 2, Förlängd tidsfrist med skälet naturliga förhållanden, inkom 2022-
07-08. 
Bilaga 3, Kriterier kulturmiljö.  
Tjänsteutlåtande, Remiss vägledning om förlängd tidsfrist och mindre 
stränga kvalitétskrav, daterad 2022-08-30. 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Godkänna föreslaget yttrande som svar från Leksands kommun. 

Beslutet skickas till 
Havs-och vattenmyndigheten 
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§ 148 Dnr 2022/1017 

Nytt gatunamn, Karlsarvet 

Beskrivning av ärendet 
Aktuell gata är en infartsgata till ett antal fastigheter från länsväg Karlsarvet 
Siljansnäsvägen och aktuell gata har idag samma namn. Nya fastigheter har 
bildats längs gatan och dessa behöver adressättas. Dock saknas lediga 
adressnummer. Det är därmed lämpligt att ge infartsgatan ett nytt gatunamn.  
Samfällighetsföreningen Västanviks och Karlsarvets skifteslag har inkommit 
med namnförslag. Förslaget är Smed Pers väg. Samma förslag har även 
inkommit från en av fastighetsägarna.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Plan- och kartavdelningens bedömning är att föreslaget namn för gatan är 
lämpligt då det finns en historisk bakgrund till området. Namnet är även 
unikt inom kommunen och följer god ortnamnssed.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Nytt gatunamn Karlsarvet, daterat 2022-08-18. 
Karta, daterat 2022-08-18. 
Översiktlig karta, daterad 2022-08-18. 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Gatan enligt kartbilaga får det nya gatunamnet Smed Pers väg med 

adressnamn Karlsarvet Smed Pers väg.  

Beslutet skickas till 
Samfällighetsföreningen Västanviks och Karlsarvets skifteslag 
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Vinnergi AB ska vidta följande försiktighetsåtgärder till skydd för 
Naturmiljön: 

- Mastens alla staglinor ska förses med roterande fågelavvisare, 
som är jämnt utspridda längs hela staglinorna. 

- Fotografier som visar mastens staglinor med fågelavvisare ska 
lämnas in till Länsstyrelsen senast en månad efter att masten 
uppförts. Foton lämnas till dalarna@lansstyrelsen.se, 
diarienumret ska anges. Yttrandet bifogas i sin helhet. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2022-06-13 
Ritning teknikbod 2022-06-13 
Ritning mast 2022-06-13 
Situationsplaner 2022-06-13 
Tjänsteutlåtande, Nybyggnad av mobilmast 60m + teknikbod Östra Rönnäs 
1:15, 2022-09-06. 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 

31§. 
2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 

kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: 
Namn: Lennart Lundmark 

3. Adress: Klutmark 142, 931 97 Skellefteå 
4. Avgift: 26 457 kronor (faktura skickas separat) Annonskostnad för 

kungörelse kommer debiteras separat. 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2022-06-13 och beslut fattades 2022-09-15, vilket innebär 
att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Beslut om förlängd 
handläggningstid om ytterligare 10 veckor beslutades 2022-08-18. Avgiften har 
inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen(2010:900). Hur 
avgiften är fastställd framgår av bilagan. 
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Motivering 

Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av 
mark- och vattenresurserna enligt miljöbalken 3 kap samt med den 
kommunala översiktsplanen. 

Ansökt åtgärd uppfyller kraven i PBL 2 kap. och ska inte föregås av 
detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i PBL 4 kap. 2 eller 3 §. 
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap. 
31 §. Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt PBL 2 kap. 4-5 §§ och 
8 kap 9 §. 
 

Bilagor 
Ritningar som ingår i beslutet 
Remissyttrande från Smhi, Luftfartsverket, Länsstyrelsen Dalarna, Mora 
Siljan Flygplats, Dala Airport och Försvarsmakten 
Granneyttrande 
Kontrollplan 
Kallelse till tekniskt samråd 
Tjänsteutlåtande,  

Upplysningar 
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked 
(enligt PBL 10 kap 3§). Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk 
trots att det inte fått laga kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet 
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar eftersom beslutet kan komma att 
upphävas om det överklagas. 
 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt 
samråd bifogas beslutet. Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha 
meddelats enligt PBL 10 kap. 4 §. Signerad kontrollplan ska inlämnas som 
underlag för slutbesked. 
 
Samhällsbyggnadsutskottets beslut om startbesked upphör att gälla den dag 
då beslutet om bygglov upphör att gälla. 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §). 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägare. 
 

14Protokoll Samhällsbyggnadsutskottet 2022-09-15
(Signerat, SHA-256 4419A0A4A8D6FB5E1041E6B1D2F798012859001B0E0FEE5BF38712B62EC77FA5)

Sida 14 av 35



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4(4) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-15 

 
  

Samhällsbyggnadsutskottet   
 

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

 

Beslutet får laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes 
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet. 
 
Hur man överklagar 
Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till Leksands kommun,  
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se. 
 
Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om.  
Tala också om varför du menar att samhällsbyggnadsutskottet beslut är 
felaktigt och vilken ändring Du vill har i beslutet. 
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer. 
Samhällsbyggnadsutskottet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor 
från den dag du fick del av beslutet.  
 
Samhällsbyggnadsutskottet sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i 
Dalarnas län för prövning. 
 

Beslutet skickas till 
Sökande 
Sakägare 
Kungörelse DD, DT och Magasin Leksand 
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 - Lokaliseras ny bebyggelse så att naturlig gräns mellan bymiljö och 
jordbruksmark bibehålls? 
 - Har samråd skett med Lantbrukarnas riksförbund lokala förening och 
brukaren av marken? 
 - Vid större exploateringar, har samråde skett även med organisationer och 
myndigheter som har intresse i frågan? 
 - Är exploateringen en angeläget samhällsintresse? 
Besök har gjorts på platsen och fastigheten ligger mellan idag två redan 
bebyggda fastigheter, den östra delen av fastigheten är idag helt grusad då 
Dala Vatten och avfall haft platsen ianspråktagen för utbyggnad av 
kommunalt VA. Den västra delen består av en liten del gräsyta. 
Den tilltänkta platsen är mycket lämplig för en förtätning då man inte hindrar 
eller försvårar jordbruksdriften i området. 
Enligt plan- och bygglagen (PBL) 2 kap. 5 § gällande ärenden om 
förhandsbesked ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet. Enligt PBL 2 kap. 6 § gällande ärenden om förhandsbesked ska 
bebyggelse utformas och placeras på den avsedda marken som är lämpligt 
med hänsyn till b.la stads- och landskapsbild, natur- och kulturvärdena på 
platsen och intresset av god helhetsverkan.  
Dala Energi påtalar att el- och fiber ligger i den västra delen av fastigheten 
och att ingen byggnad får resas över dessa ledningar. Dala Energi påtalar 
också att en nätstation finns inom fastigheten och att ingen byggnad får 
placeras inom 5 meter från dess väggar. 
DVAAB har yttrat sig att: fastigheten ligger inom kommunalt 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten och det finns möjlighet att 
ansluta planerade tomter. Det finns inget kommunalt verksamhetsområde för 
dagvatten. Det finns befintliga va-ledningar inom fastigheten. Byggnad får 
inte uppföras närmare än 3m i förhållande till ledningarna. 
LRF har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan, LRF har inkommit med 
yttrande utan erinringar.  
Utfart avses ske mot befintlig väg. 
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. 
Yttrande har inkommit från  och från Plintsbergs byförening. 
Sökanden har fått tagit del av de inkomna synpunkterna och inkommit med 
ett bemötande av dessa. 
Samhällsbyggnadsutskottet anser att de synpunkter som framförts inte kan 
utgöra skäl att vägra sökt förhandsbesked. Den tilltänkta etableringen ligger 
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mellan idag redan bebyggda fastigheter och är således en lämplig förtätning 
av bymiljön. Vid kommande bygglovsprövning kommer dock stor vikt att 
läggas på utformning av de kommande husen så att dessa anpassas efter den 
lokala byggnadstraditionen, och placeras på ett sätt som för området är av 
hävd. Dvs en gårdsbildning samt en placering av husen i höjd så de inte 
uppfattas som en siluett i omgivningen.  

Beslutsunderlag 
Ansökan 2022-07-05 
Situationsplan 2022-08-16 
Tjänsteutlåtande, Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus och 
fritidshus plintsberg 3:16, 2022-09-06. 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Förhandsbesked beviljas 
2. Avgift: 15 600 kronor (faktura skickas separat)  

Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2022-08-16 och beslut fattades 2022-09-15, vilket innebär 
att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte 
reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen(2010:900). 

 
Motivering 
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av 
mark- och vattenresurserna enligt MB 3 kap samt med den kommunala 
översiktsplanen. 
Ansökt åtgärd uppfyller kraven i PBL 2 kap. och ska inte föregås av 
detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i PBL 4 kap. 2 eller 3 §.  
Lokalisering är förenlig med kommunens översiktsplan. Fastigheten bedöms 
vara en lämplig tomtplats och en naturlig förtätning av befintlig byklase. 
 
Bilagor 

1. Ritningar som ingår i beslutet 
2. Remissyttrande från Dvaab och Dala Energi  
3. Granneyttrande 
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Upplysningar 
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år 
efter det att beslutet vunnit laga kraft enligt PBL 9 kap. 39 §. Sökanden 
upplyses också om att förhandsbeskedet inte medför rätt att påbörja den 
sökta åtgärden. 
 
Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes 
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet. 
 
 
Hur man överklagar 
Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till Leksands kommun,  
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se. 
 
Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om.  
Tala också om varför du menar att samhällsbyggnadsutskottet beslut är 
felaktigt och vilken ändring Du vill har i beslutet. 
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer. 
Samhällsbyggnadsutskottet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor 
från den dag du fick del av beslutet.  
 
Samhällsbyggnadsutskottet sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i 
Dalarnas län för prövning. 
 

Beslutet skickas till 
Sökande 
Sakägare 
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närområdet. Tomtens beskaffenhet med stenig terräng och starka lutning gör 
att tomterna blir svåra att bebygga och är därför inte lämpliga lokaliseringar. 
Med hänvisning till ovanstående saknar Samhällsbyggnadsutskottet 
möjlighet att inta en positiv ställning till aktuell ansökan.  

Beslutsunderlag 
Ansökan 2022-07-20 
Situationsplan 2022-07-20 
Tjänsteutlåtande, Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus/fritidshus, 
2022-09-07. 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Sökanden ges möjlighet att ta del av nedanstående och inkomma med 

synpunkter inom tre veckor efter mottagandet av detta protokoll. 
2. Samhällsbyggnadsutskottet saknar med hänvisning till ovanstående 

möjlighet att uttala en positiv inställning till aktuell ansökan. 

Beslutet skickas till 
Sökande  
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3. Namn: Anders Backhans 
4. Avgift: 2608 kronor (faktura skickas separat) 

Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2022-08-25 och beslut fattades 2022-09-15, vilket innebär 
att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte 
reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur avgiften 
är fastställd framgår av bilagan. 

 
Åtgärden ligger inom område med gällande detaljplan. Åtgärden innebär en 
liten avvikelse mot detaljplanen. Avvikelsen är förenlig med detaljplanens 
syfte. Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov i enlighet med 
PBL 9 kap. 31 b §. 
 
Bilagor 

1. Ritningar som ingår i beslutet 

Upplysningar 
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked 
(enligt PBL 10 kap 3§). Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk 
trots att det inte fått laga kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet 
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar eftersom beslutet kan komma att 
upphävas om det överklagas. 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kontakta byggnadsinspektör Maths 
Ydron 0247-80406 i god tid innan. 
 
 
En brandskyddsbeskrivning skall tas fram inför det tekniska samrådet. 
 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §). 
Beslutet får laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes 
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet 
 
Hur man överklagar 
Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till Leksands kommun,  
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se. 
 
Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om.  
Tala också om varför du menar att samhällsbyggnadsutskottet beslut är 
felaktigt och vilken ändring Du vill har i beslutet. 
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer. 
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Samhällsbyggnadsutskottet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor 
från den dag du fick del av beslutet.  
 
Samhällsbyggnadsutskottet sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i 
Dalarnas län för prövning. 
 

Beslutet skickas till 
Sökande 
Sakägare 
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3. Med detta startbesked beslutar samhällsbyggnadsutskottet att 
kontrollplanen fastställs. Kontrollplanen ska inlämnas till 
byggavdelningen som underlag för slutbesked. 

4. Avgift: 1738 kronor (faktura skickas separat) 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2022-08-29 och beslut fattades 2022-09-15, vilket innebär 
att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte 
reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur avgiften 
är fastställd framgår av bilagan. 

Motivering 
Åtgärden ligger inom område med gällande detaljplan.  
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap. 
30 §. 
 
Bilagor 

1. Ritningar som ingår i beslutet, 2022-08-29. 
2. Remissyttrande från Stadsarkitekten, 2022-09-12. 
3. Kontrollplan, 2022-09-09. 
4. Situationsplan, 2022-08-29. 
5. Tjänsteutlåtande, Montering av solcellsanläggning på tak, 2022-09-

09. 

Upplysningar 
Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk trots att det inte fått laga 
kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet kungjorts i Post- och Inrikes 
Tidningar eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överklagas. 
 
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 
förrän samhällsbyggnadsutskottet har gett ett slutbesked, om utskottet inte 
beslutar annat. 
Samhällsbyggnadsutskottets beslut om startbesked upphör att gälla den dag 
då beslutet om bygglov upphör att gälla. 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §). 
Beslutet får laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes 
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet. 
 
Hur man överklagar 
Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till Leksands kommun,  
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se. 
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Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om.  
Tala också om varför du menar att samhällsbyggnadsutskottet beslut är 
felaktigt och vilken ändring Du vill har i beslutet. 
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer. 
Samhällsbyggnadsutskottet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor 
från den dag du fick del av beslutet.  
 
Samhällsbyggnadsutskottet sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i 
Dalarnas län för prövning. 
 

Beslutet skickas till 
Sökande 
Sakägare 
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riksintresset. Utskottet för samhällsbyggnad bedömer dock att åtgärden som 
avses väster ut mot länsväg ej är lämplig. Separat beslut tas för den avsedda 
delen av ansökan. 
Åtgärden är reversibel och det befintliga röda takmaterialet kommer således 
vara orört väster ut mot länsvägen. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2022-09-05. 
Situationsplan 2022-09-05, (Ej beslutad i sin helhet).  
Illustration 2022-09-05. 
Reviderad situationsplan från Samhällsbyggnads utskottets sammanträde 
2022-09-15 
Beslutet avser markeringar för A, B, C samt D.  

Tjänsteutlåtande, Montering av solcellsanläggning, 2022-09-15. 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 30 

§. 
2. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av PBL 10 

kap. 23 §. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta 
ärende 

3. Med detta startbesked beslutar samhällsbyggnadsutskottet att 
kontrollplanen fastställs. Kontrollplanen ska inlämnas till 
byggavdelningen som underlag för slutbesked. 

4. Avgift: 1738 kronor (faktura skickas separat) 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2022-09-05 och beslut fattades 2022-09-15, vilket innebär 
att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte 
reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur avgiften 
är fastställd framgår av bilagan. 

Motivering 
Åtgärden ligger inom område med gällande detaljplan.  
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap. 
30 §. 
 

Upplysningar 
Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk trots att det inte fått laga 
kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet kungjorts i Post- och Inrikes 
Tidningar eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överklagas. 
 
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 
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förrän samhällsbyggnadsutskottet har gett ett slutbesked, om utskottet inte 
beslutar annat. 
Samhällsbyggnadsutskottets beslut om startbesked upphör att gälla den dag 
då beslutet om bygglov upphör att gälla. 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §). 
Beslutet får laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes 
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet. 
 
Hur man överklagar 
Den som vill överklaga beslutet ska inom tre veckor efter mottagandet av 
detta protokoll skriva till Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun. Skrivelsen 
ska dock lämnas/skickas till Leksands kommun, administrativ service, 
793 80 Leksand. I skrivelsen ska anges det beslut som överklagas. 

Beslutet skickas till 
Sökande 
Sakägare 
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§ 155 Dnr 2022/1098 

Montering av solcellsanläggning 

Beskrivning av ärendet 
För området gäller detaljplan. Åtgärden överensstämmer med gällande 
detaljplan. Åtgärden avser montering av solcellsanläggning på tak i väster 
mot länsväg, mot söder samt öster in mot den egna gården. Nedan beslut 
avser avslag för montering av solceller som placeras väster ut, mot länsväg.  
Fastigheten är inte markerad i kommunens kulturmiljöprogram. 
Fastigheten ligger inom riksintresse för kulturmiljö.  
 
Riksintresse för kulturmiljövård regleras i Miljöbalken kap. 3, 6 §  
Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från 
allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med 
hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan 
påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter 
och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. 
 
Stadsarkitekten har yttrat sig enligt följande:  
Aktuell fastighet har inga utpekade värden enligt Leksands 
kulturmiljöprogram men ligger i ett synligt läge utmed vägen i Västanviks by 
samt inom riksintresset för kulturmiljövård. Undertecknad har inga 
synpunkter på placering av solceller på taken som vänder sig in mot gården, 
mot söder och öster. Däremot är placeringen på den västra sidan ut mot 
vägen inte lämpligt med hänsyn till det synliga läget, i enlighet med de 
rekommendationer för solenergianläggningar som Leksands kommun tagit 
fram.  
 
Utskottet för samhällsbyggnad bedömer att åtgärden som avses väster ut mot 
länsväg ej är lämplig.  
Leksands kommun har via beslut i Utskottet för samhällsbyggnad 2022-01-
24 § 8 tagit fram rekommendationer för solceller inom Leksands kommun.  
I rekommendationerna står att bedömning om åtgärden ska göras i varje 
enskilt fall. Följande är rekommendationerna att solceller i första hand inte 
ska placeras mot en gata utan hellre mot den egna gården för att påverka 
landskapsbilden på ett mindre sätt.  
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Samhällsbyggnadsutskottet   
 

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2022-09-05 
Sökandes situationsplan 2022-09-05, ej beslutad i sin helhet.  
Illustration 2022-09-05 
Situationsplan från Utskottet för Samhällsbyggnad 2022-09-15, 
avseende den del markerad ”E” för aktuellt beslut.  
Tjänsteutlåtande, Montering av solcellsanläggning, 2022-09-12. 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Bygglov beviljas ej. 

 
Motivering 
Att belägga delar av byggnadernas tak i det exponerade läget mot väg anser 
utskottet för samhällsbyggnad utgör en allt för stor påverkan på 
byggnadernas helhetsintryck och påverkan på riksintresset. De flesta tak i 
området är belagda med rött tegel och så även denna byggnad.  
Byggnadens takyta som vetter väster mot länsväg, totalt ca 72 kvm avses ca. 
19 kvm beläggas mot solceller.  Att täcka denna del av taket med solceller 
skulle ge området och byggnaden en annan karaktär än vad som är hävd 
inom området och på så vis påverka riksintresset negativt.  
Enligt PBL 2 kap. 6 § gällande ärenden om bygglov ska bebyggelse 
utformas och placeras på den avsedda marken som är lämpligt med hänsyn 
till b.la stads- och landskapsbild, natur- och kulturvärdena på platsen och 
intresset av god helhetsverkan.  
 
Hur man överklagar 
Den som vill överklaga beslutet ska inom tre veckor efter mottagandet av 
detta protokoll skriva till Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun. Skrivelsen 
ska dock lämnas/skickas till Leksands kommun, administrativ service, 
793 80 Leksand. I skrivelsen ska anges det beslut som överklagas. 
 
Beslutet skickas till 
Sökande REK 
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Byggenhetens sammantagna bedömning är att trots fastighetens tak vetter 
mot länsväg väger den enskildes intresse tyngre i detta enskilda fall. 

Beslutsunderlag 
Ritningar som ingår i beslutet 
Remissyttrande från Stadsarkitekt 
Kontrollplan 
Tjänsteutlåtande, Montering av solcellsanläggning på tak, 2022-09-13. 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 30 

§. 
2. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av PBL 10 

kap. 23 §. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta 
ärende 

3. Med detta startbesked beslutar samhällsbyggnadsutskottet att 
kontrollplanen fastställs. Kontrollplanen ska inlämnas till 
byggavdelningen som underlag för slutbesked. 

4. Avgift: 1738 kronor (faktura skickas separat) 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2022-08-26 och beslut fattades 2022-09-15, vilket innebär 
att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte 
reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur avgiften 
är fastställd framgår av bilagan. 

Beslutet skickas till 
Sökande 
Sakägare 
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