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Utskottet för samhällsbyggnad
Plats och tid

Kommunhuset Plenisalen, torsdagen den 22 augusti 2019, kl. 13:00-17:10

Beslutande

Ledamöter
Sebastian Larsson (M), ordförande
Mikael Kyller (KD), ej § 126
Birgitta Jansson (S)
Karin Byström (C), ej § 135-137
Mats Stenmark (M)
Jan-Olof Karlsson (S)

Tjänstgörande ersättare
Elisabet Ingels (C) ers: Aarno Magnusson (C)
Roger Åström (M) ers: Mikael Kyller (KD) § 126, Karin Byström (C) § 135-137

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare
Åke Arnesson (BP)
Mats Rönnblad (S)
Markus Kummu (V)
Roger Åström (M) § 110-125, 127-132

Tjänstemän
Sektorschef Åke Sjöberg
Stadsarkitekt Anna Ograhn
Myndighetschef Jonas Slars
Nämndsekreterare Lena Niskakoski
Kommunsekreterare Björn Arrias
Planchef Malin Bengtsson § 110-116
Miljöchef Olle Ryberg § 110-121
Näringslivschef Per Strid § 110
Samhällsplanerare Jacob Blomkvist § 111
Naturvårdshandläggare Ville Pokela § 117
Trafikhandläggare Ingrid Andrén § 118

Justeringens plats och tid

Övriga
-

Kommunhuset administrativ service måndagen den 26 augusti kl 13:00

Underskrifter

Paragrafer 110-137

Ordförande

Sebastian Larsson (M)
Justerare

Jan-Olof Karlsson (S)
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Ärendelista

§ 110

Information nytt bostadsområde Käringberget

§ 111

Information detaljplan för Åkerö brofästet Järnavägen-Insjövägen

§ 112

Förslag till detaljplan för Nya Sporthallen

§ 113

Vägnamn Backbyn, Siljansnäs

§ 114

Avdelnings-/enhetschefer informerar

§ 115

Förslag till Ny Plan o Byggtaxa inklusive kart- och mättaxa 2020

§ 116

Meddelande SB 2019

§ 117

Bildandet av Bastbergs naturreservat i Leksands kommun

§ 118

Förslag till parkeringslösning vid Leksands Resecentrum inklusive avgifter

§ 119

Förslag till ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

§ 120

Tillägg till taxa avseende tillstånd för försäljning av tobaksvaror med anledning
av ny tobakslag (LTLP 2018:2088

§ 121

Ändring i taxa för Leksands kommuns offentliga kontroll av livsmedel (beslutad
2014-11-24, §34)

§ 122

Anmälan om ovårdad fastighet,

§ 123

Olovlig byggnation, anmälan,

§ 124

Nybyggnad, ändrad användning av uthus/förråd,

§ 125

Nybyggnad av glampinganläggning, strandskyddsdispens,

§ 126

Nybyggnad carport med förråd

§ 127

Nybyggnad av uthus/förrådsbyggnad, anmälan, strandskyddsdispens,

§ 128

Nybyggnad av båthus, strandskyddsdispens

§ 129

Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus

§ 130

Marklov, schaktning/fyllning, skyddsvall

§ 131

Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus,

§ 132

Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus,

§ 133

Nybyggnad av två pumpstationer

§ 134

Nybyggnad av pumpstation

:
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§ 135

Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål (Tyck till) samt vidtagna
åtgärder kvartal 2 2019

§ 136

Samråd bostadsförsörjningsprogram Rättviks kommun

§ 137

Sektorschefen informerar
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Utdrag bestyrks
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§ 110

Information nytt bostadsområde Käringberget
Beskrivning av ärendet
Näringslivschef Per Strid informerar om det nya bostadsområdet som
planeras norr om Käringberget.
Stort intresse kring området. Det planeras för ca 250 boendeenheter.
Detaljplanearbetet förväntas vara klart under 2020.
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
Tacka för informationen och lägga denna till handlingarna.
Beslutet skickas till
Näringslivschef Per Strid

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 111

Dnr 2013/1046

Information detaljplan för Åkerö brofästet JärnavägenInsjövägen
Beskrivning av ärendet
Planchef Malin Bengtsson och samhällsplanerare Jacob Blomkvist
informerar om detaljplan för Åkerö brofästet Järnavägen-Insjövägen.
Under granskningstiden inkom 87 unika yttranden samt 58 skrivelser som
tillstyrker yttrandet från Åkerö byalag.
Under sammanträdet ges en sammanfattning av de yttranden som inkom
under granskningstiden samt dialog kring fortsatt ärendehantering
gällande detaljplanen.
Detaljplanen kommer upp som ett beslutsärende vid ett senare sammanträde.
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
Tacka för informationen och lägga denna till handlingarna.
Beslutet skickas till
Planchef Malin Bengtsson
Samhällsplanerare Jacob Blomkvist

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 112

Dnr 2017/1456

Förslag till detaljplan för Nya Sporthallen (
Beskrivning av ärendet
Utskottet för samhällsbyggnad gav den 21 november 2017 § 187 positivt
planbesked för upprättande av ovanstående detaljplan. Planens syfte är att
möjliggöra en idrotts- och besöksanläggning. Den ska docka med redan
befintliga anläggningar för att ge möjlighet för samordning av
personalresurser, omklädningsrum och lokaler. Detaljplanen möjliggör även
en utökad byggrätt för Paraden 4 med användningen bostäder och kontor.
Detaljplanen har varit på samråd enligt reglerna för utökat planförfarande
från den 13 februari till den 20 mars. Informationsmöte för allmänheten ägde
rum den 21 februari 2019. Under samrådet inkom 9 st yttranden, varav 6 st
utan erinran.
Utskottet för Samhällsbyggnad beslutade den 25 april 2019 § 73 att
godkänna det bearbetade planförslaget för granskning. Detaljplanen har varit
utställd för granskning på kommunhuset och på www.leksand.se samt
funnits tillgänglig på biblioteket från den 8 maj 2019 till den 30 maj 2019.
Granskningen har kungjorts genom utskick av brev till berörda sakägare,
remissinstanser och övriga berörda samt genom annonsering i Magasin
Leksand den 8 maj 2019.
Under granskningen inkom 6 st yttranden. Inkomna synpunkter under
granskningen har sammanfattats och kommenterats i ett
granskningsutlåtande. En erinran kom in under granskningen. Planförslaget
har omarbetats enligt de redaktionella ändringar som angetts i
granskningsutlåtandet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-07-17
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Behovsbedömning
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Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Dagvattenutredning
Utskottet för samhällsbyggnads förslag till beslut i
kommunstyrelsen
1. Granskningsutlåtandet tas som utskottets eget
2. Detaljplanen godkänns för antagande med de redaktionella ändringar
som anges i granskningsutlåtandet
3. Kommunstyrelsen rekommenderas anta detaljplanen
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 113

Dnr 2019/995

Vägnamn Backbyn, Siljansnäs
Beskrivning av ärendet
En väg i södra delen av Backbyn, Siljansnäs saknar namn och bygglov har
beviljats för en fastighet som nu är i behov av en adress. Vägen går söder om
Bondgården över åkrar mot öster. Den befintliga vägen är en enklare åkerväg
och endast en kortare bit av vägen kommer att nyttjas för infart till aktuell
fastighet. Det föreslagna namnet är Åkervägen. Samråd har skett med
ordförande för Backbyns Samfällighetsförening som inte har något att erinra
mot förslaget.

Bild: Aktuell vägsträckning illustrerad.
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Sektorns/avdelningens bedömning
Det föreslagna namnet följer god ortsnamnssed.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-08-20
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
Godkänna Åkervägen som vägnamn.
Beslutet skickas till
Plan och kartavdelningen

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 114

Avdelnings-/enhetschefer informerar
Beskrivning av ärendet
Malin Bengtsson, plan- och kartchef informerade om pågående arbete inom
avdelningen bl. a.
-

Leksand strand

-

Limhagen

-

Limsjöänget

-

Moskogsvägen

-

Edshult äldreboende

Olle Ryberg, miljöchef, informerade om bl. a följande:
-

Tagit prover på badplatserna vilka har varit bra.

-

Inga anmälningar om matförgiftningar i sommar.

-

Personalärenden.

Jonas Slars, myndighetschef informerade om bl. a. följande:
-

Utbyte av stomme på förskolan Myran pågår, till följd av
mögelangreppet.

-

Stor ärendeinströmning på byggenheten.

Anna Ograhn, chef strategisk planering informerade om bl. a. följande:
Natur:
- Uppskattat med veckans art på kommunens Facebook sida.
- Naturkartan stort intresse ca 3000 unika besökare under sommaren.
Det som stack ut mest under sommaren var vandringsleder
framförallt Alviken runt, Tibble-Ulvi samt sökorden vandring och
cykling.
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Trafik:
- Enskilda vägar - regelverket beslutat i KF i juni.
Lantmäteriförrättningar drar igång igen - fortsätter med Djurabygden
och startar upp i Insjön.
- Förfrågningsunderlag är ute för renovering av Norsbro.
- Inventering av cykelvägar ”Hela dalarna cyklar” pågår i samarbete
med Länsstyrelsen. Föreningen Brudpiga medverkar och hjälper till
med inventeringen. Detta kommer att vara underlag till kommande
uppdatering av cykelplanen.
- Årets beläggningsarbeten pågår tillsammans med gata/park.
- Ansökan om skyltning av cykelleder för rekreation är inskickad till
Trafikverket, inväntar deras svar.
- Remiss från Trafikverket om hastighetsförändring på riksväg 70
mellan Borlänge – Djurås från 90 km/h till 80 km/h. Kan få stor
påverkan. Alla kommuner får tillfälle att yttra sig.
Energi:
- Fortsatt intresse för rådgivning, främst sol.
Översiktsplanering:
- Kulturmiljöinventeringen fortsätter.
- Utvärdering/uppföljning av nyttjandet av Torget under sommaren
fortsätter avseende bl. a. torghandel och parkering.
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
Tacka för informationen och lägga denna till handlingarna
Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg
Kvalitetsutvecklare Andrew Tutt-Wixner

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 115

Dnr 2019/932

Ny plan- och byggtaxa inklusive kart- och mättaxa
Beskrivning av ärendet
Plan- och byggtaxan gäller för byggnadsnämndens verksamhet rörande planoch 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-, kart-, och mätverksamhet.
Den nu gällande Plan och byggtaxan gäller från 2015-01-01 antagen av KF
2014-11-24 § 33.
Taxan har justerats med avseende på upplägg, rimlighet samt självkostnadsoch likställighetsprincipen och målet har varit att ta fram ett nytt förslag på
taxa som avspeglar ökade krav på kvalitet, innehåll och digitalisering samt
ge täckning för nedlagda tids- och arbetskostnader.
Nu gällande plan- och byggtaxa har utrymme för flertalet förbättringar. Den
tidigare taxan är låg både vad gäller tidsuppskattningen och i jämförelse med
andra kommuners taxor. Detta ger en hänvisning om att kommunen inte får
sina omkostnader tillgodosedda genom gällande avgifter.
Förslaget bygger på Sveriges kommuner och landstings förslag till taxa och
Sveriges flesta 290 kommuner använder sig av denna modell.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-07-19
Förslag till plan- och byggtaxa 2020.
Plan- och byggtaxa 2015-01-01, antagen av KF 2014-11-24 § 33.
Redogörelse av ändringar i plan- och byggtaxa inklusive kart- och mättaxa
2020.
Utskottet för samhällsbyggnad förslag till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige
1. Tillstyrka förslaget till ny plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och
mättaxa.

Justeras

Utdrag bestyrks
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Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 116

Dnr 2019/67

Meddelanden
Beskrivning av ärendet
Följande ärenden beslutade av utskottet för samhällsbyggnad är i dagsläget
överklagade.


Beslut SB 2018-06-28 Ansökan om bostadsanpassning
KOS 2018/898Ansökan om bostadsanpassning



Beslut SB 2018-09-27 Nybyggnad av stall,
2018/284 Nybyggnad av stall



Beslut SB 2018-12-13 Nybyggnad av en/tvåbostadshus,
garagebyggnad,

KOS

KOS 2018/1416 Nybyggnad av en/tvåbostadshus, garagebyggnad

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 117

Dnr 2019/974

Bildandet av Bastbergs naturreservat i Leksands
kommun
Beskrivning av ärendet
Skogsområdet i anslutning till Bastbergs fäbod utgörs av barrblandskog med
höga naturvärden. 1996 klassades delar av området som nyckelbiotop av
Skogsstyrelsen. I samband med omarronderingen i norra Leksand fick
Leksands naturvårdsfond frågan om att lösa in området för att Leksands
kommun därefter skulle kunna bilda ett naturreservat i området.
Naturvårdsfonden beslutade sig för att göra det. Dialog fördes med
Bastbergs fäbodlag vilka ställde sig positiva till saken. Samtal har även förts
med Naturvårdsverket angående markåtkomstbidrag och ett positivt
förhandsbesked till detta har beviljats. Under 2019 tog kommunen fram ett
förslag till beslut och en skötselplan för området som skickades på remiss till
alla intressenter i området. Ärendet är nu klart för beslut. Området är ca 3,15
hektar.
Vid dagens sammanträde föredras ärendet av naturvårdshandläggare Ville
Pokela.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-08-09
Förslag till reservatsbeslut och skötselplan samt översiktskarta.
Utskottet för samhällsbyggnad förslag till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige
1. Att med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken att förklara det område som
avgränsats på bifogad karta, bilaga 1, som naturreservat. Området är
ca 3,15 ha och består av barrblandskog med höga naturvärden.
Reservatets namn ska vara Bastbergs naturreservat. Reservatets
slutliga gränser utmärks i fält.
2. Kommunen fastställer samtidigt skötselplanen, enligt bilaga 2, med
stöd av 3 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken.
Naturvårdsförvaltare ska vara Leksands kommun.

Justeras
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Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justeras

Utdrag bestyrks

16

2(2)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-08-22
Utskottet för samhällsbyggnad

§ 118

Dnr 2019/999

Förslag till parkeringslösning vid Leksands
Resecentrum inklusive avgifter
Beskrivning av ärendet
Under flera år så har parkeringen vid Leksands Resecentrum varit hårt
belastad. Behovet av parkeringslösning har förändrats sen parkeringsplatsen
byggdes, exempelvis efterfrågas fler laddningsstationer, fler
parkeringsplatser för både arbetspendling (24h) och långtidsparkering vilket
har uppmärksammats både internt och från allmänheten. Parkeringsplatserna
har varit gratis, förutom de motorvärmarplatser som årligen har hyrts ut
under perioden november – april.
2017 fick Leksandsbostäder i uppdrag av kommunen att bygga en ny
parkeringsyta söder om stationshuset. I samband med byggnationen av den
nya parkeringsytan tog man hänsyn till nya behov så som laddplatser för
elbilar och en ökad efterfrågan på parkeringsplatser med motorvärmare. I
samband nybyggnationen så ansöktes och beviljades ett ekonomiskt bidrag
från Klimatklivet (Naturvårdsverket) och därmed ställs även krav på
redovisning av laddstationernas kostnader och betalningslösning. Här finns
även möjligheten att via tekniska lösningar göra det möjligt att styra
motorvärmare så att de startar i rätt tid vilket ger en ökad flexibilitet.
Önskemål har inkommit om ändrad fördelning av antalet parkeringsplatser
utifrån parkeringstyper exempelvis 24h för pendlare, 7 dygn, möjlighet till
motorvärmarplatser, samt korrigera nivån på parkerings-/hyresavgifter samt
att ta in avgifter för att täcka kostnader för byggnation, underhåll och ny
teknik.
Nuläge
Den äldre parkeringen norr om stationshuset, här kallad Norra
Järnvägsparkeringen har totalt 65 platser varav;


2st handikapplatser.



1st laddplatser.



10st 7-dygns parkering, gratis.
Antalet parkeringsplatser för långtidsparkering har bedömts som för

Justeras
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få i kombination med att dagspendlare i brist på andra
parkeringsplatser även har brukat dessa platser.


17st motorvärmarplatser som har hyrts ut till allmänheten för 800kr
under perioden november – april, alternativt 250kr/mån.
Efterfrågan på dessa motorvärmarplatser är större än tillgången.



Övriga platser har varit 24-timmars parkering, gratis utan p-skiva.

Den nya parkeringsytan, här kallad Södra Järnvägsparkeringen;


33st parkeringsplatser med motorvärmare.



2 handikapplatser med motorvärmare varav en även har möjlighet att
nyttja en laddstolpe.



8st laddplatser varav en är avsedd för handikapparkering.



8st parkeringsplatser för fastighetens hyresgäster – kommer tas bort
och måste ersättas på annan plats.



Betalning: Enligt tidigare rutin skrivs hyreskontrakt med kommunen.
Kundtjänst administrerar avtalsskrivningen.

Sektorns/avdelningens bedömning
De föreslagna ytorna, se förslag till parkeringslösning, bedöms stämma
bättre överens med behovet.
De föreslagna avgifterna är i nivå med de avgifter som är i våra
grannkommuner (Rättvik och Mora) och känns därför både rimliga och
motiverade.
Betalningslösningen samt avgiften för laddplatser kommer även att kunna
appliceras på andra ställen inom kommunen, exempelvis på Torget.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-08-21
Förslag till parkeringslösning med avgifter
Utskottet för samhällsbyggnads förslag till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige
Anta parkeringslösning med avgifter, i enlighet med förslaget.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 119

Dnr 2019/970

Förslag till ny taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område
Beskrivning av ärendet
Behov föreligger för en ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område.
Sektorns/avdelningens bedömning
På grund av ändringar i miljöbalken och ökade kostnader för tillsynsmyndigheten behöver taxan göras om. Förslaget till ny taxa följer SKL:s
förslag. Förslaget till en timtaxa på 1000 kr är en uppräkning av gällande
taxas 900 kr som gjorts med hänvisning till ökningen av PKV (prisindex för
kommunal verksamhet) sedan 2016. I framtagandet av ny taxa har samråd
skett med andra kommuner i länet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-08-09
Förslaget till taxebestämmelser med bilaga 1-3 samt bilaga avgiftsnivåer och
bilaga sporadiskt tillsynsbehov
Utskottet för samhällsbyggnad förslag till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige
1. Tillstyrka förslaget till ny miljöbalkstaxa.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 120

Dnr 2019/971

Tillägg till taxa avseende tillstånd för försäljning av
tobaksvaror med anledning av ny tobakslag
Beskrivning av ärendet
Ny tobakslag träder i kraft 2019-07-01, Lagen (2018:2088) om tobak och
liknande produkter. I och med detta upphävs både tobakslag(1993:581) och
Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare:
Bestämmelserna gällande e-cigaretter och flertalet av reglerna kring tobak
förs över till nya lagen.
Med anledning av lagändringarna behöver tillägg göras i nuvarande taxa
avseende tillståndsgivning för tobak.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-08-09
Utredning
Utskottet för samhällsbyggnad förslag till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige
Tillägg i taxa avseende tillståndsgivning för tobak enligt nya lagen LTLP
enligt bilagda förslag.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 121

Dnr 2019/973

Ändring i taxa för Leksands kommuns offentliga
kontroll av livsmedel (beslutad 2014-11-24, §34)
Beskrivning av ärendet
Livsmedelstaxan behöver ändras vad avser avgiften för registrering av
livsmedelsverksamheter.
Sektorns/avdelningens bedömning
Ändringen innebär att två timmars kontrolltid tas ut för registrering istället
för en timme. Detta avspeglar bättre den tid livsmedelsinspektörerna lägger
ner på ett genomsnittligt registreringsärende.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-08-09
Utskottet för samhällsbyggnad förslag till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige
1. §9 i Taxa för Leksands kommun offentliga kontroll av livsmedel
ändras så att avgiften för registrering motsvarar två timmars
kontrolltid. Detta innebär att avgiften blir 2200 kronor. Ändringen
föreslås börja gälla 2020-01-01.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 122

Anmälan om ovårdad fastighet,
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

2019-03-21 beslutade utskottet för samhällsbyggnad att förelägga
fastighetsägaren till
att vid vite åtgärda trasiga fönster på
fastigheten. 2019-04-22 delgavs fastighetsägaren detta beslut. Vid syn på
platsen 2019-08-22 konstaterades att inga åtgärder har utförts. Bilder bifogas
protokollsutdraget.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-08-13
Beslut 2019-03-21
Delgivningskvitto 2019-04-22
Bilder 2019-08-22
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Utskottet för samhällsbyggnad ansöker hos Mark- och
miljödomstolen om att det förelagda vitet utdöms.
2. Fastighetsägaren har först ålagts att komma in med en handlingsplan
och sedan att åtgärda bristerna. Hänsyn har tagits till att det vid beslut
om vite i mars fortfarande var vinter men trots den gynnsamma
årstiden sedan delgivningen i april har fastighetsägaren inte vidtagit
några åtgärder eller tagit kontakt med kommunen.
3. Det finns inga skäl att vitesbeloppet jämkas.
Beslutet skickas till
Mark- och miljödomstolen
Fastighetsägaren
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§ 123

Olovlig byggnation, anmälan,
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Byggenheten uppmärksammades om olovlig byggnation på fastigheten
.
2015-11-09 gjordes ett tillsynsbesök på fastigheten. Vid tillsynsbesöket
konstaterade byggenheten att:
 Nybyggnad av bostadshus inrett som gym och carport pågick.
 I en lada har övervåningen inretts till gäststuga/lägenhet samt att en
balkong har utförts tillhörande gäststuga/lägenheten.
Vid tillsynen kunde konstateras att gäststuga/lägenhet var klar samt att
nybyggnationen av bostadshus och carport nästan var klar.
Fastighetsägaren har beretts tillfälle att yttra sig och inkom med en skrivelse
2018-07-09 där han anger att han inte trodde att det behövdes bygglov för
åtgärderna. Sökanden har dock sökt bygglov i efterhand för åtgärden.
Enligt 11 kap 51 § PBL ska, om någon bryter mot en bestämmelse i 8–10
kap PBL. tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift)
I samma kapitel, 54 §, anges att byggsanktionsavgift inte ska tas ut om
rättelse sker innan frågan om sanktion eller ingripande tas vid ett
sammanträde med tillsynsmyndigheten. Vid besök på platsen 2019-08-22,
samma dag som ärendet tas upp för beslut har någon rättelse inte skett i
ärendet.
För nybyggnation komplementbyggnad gäller följande:
Enligt 9 kap. 6 § PBF, byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap.
3 § PBL påbörja en nybyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första
stycket 1 eller 8 § första stycket 2a, 3 eller 4 PBL eller kräver anmälan enligt
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6 kap. 5 § första stycket 2, 9 eller 10 innan byggnadsnämnden har gett ett
startbesked är
För en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller annan liten
byggnad, 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per
kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea,
Sanktionsarean som underlag för tillbyggnadens sanktionsavgift är 85 kvm
För ändrad användning uthus till lägenhet gäller följande:
Enligt 9 kap. 8 § PBF, byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap.
3 § PBL påbörja en sådan ändring av en byggnad som kräver lov enligt 9
kap. 2 § första stycket 1 eller 8 § första stycket 3 a, eller 8 § första stycket 4
PBL eller kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 11 och som
innebär ändrad användning innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked
är:
För en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller annan liten
byggnad, 0,0625 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,003 prisbasbelopp per
kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea,
Sanktionsarean som underlag för ändrade användningens sanktionsavgift är
185 kvm

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-06-12
Tillsynsnotering 2018-06-19
Yttrande fastighetsägare 2018-07-09
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Att med stöd av 11 kap 51 § plan- och bygglagen (PBL) av
fastighetsägaren till fastigheten
,
, ta ut en
byggsanktionsavgift av 58809 kronor
(0,25 x 45500) + (45500 x 0,005 x 85) = 30713 kronor,
(0,0625 x 45500) + (45500 x 0,003 x 185) = 28096 kronor
2. Utskottet för samhällsbyggnad beslutar dock att
byggsanktionsavgiften ska sätts ned till hälften, dvs en
byggsanktionsavgift på 29405 kr då det utförda inte står i ekonomiskt
rimlig proportion till det utförda i enlighet plan- och bygglagen 11
kap 53 a §.
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3. Byggsanktionsavgiften om 29405 kr ska inbetalas på BG 9852971
Leksands kommun, 793 80 Leksand på inom två månader från det
att beslutet delgetts den avgiftsskyldige. (11 kap. 61 § PBL)

Hur man överklagar
Om Du vill överklaga detta beslut skall 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 utskottet för samhällsbyggnads beslut är felaktigt och vilken
ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Utskottet för samhällsbyggnad måste ha fått Ditt överklagande inom tre
veckor från den dag Du fick del av beslutet.
Utskottet för samhällsbyggnad sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen
i Dalarnas län för prövning.
Beslutet skickas till
Fastighetsägaren
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§ 124

Nybyggnad, ändrad användning av uthus/förråd,
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
:
Sökande:

Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området.
Åtgärden avser nybyggnad av komplementbyggnad samt ändrad användning
uthus till lägenhet.
Åtgärderna är redan utförda varvid bygglov söks i efterhand.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-08-12
Ansökan 2018-10-01
Ritning 2019-01-21
Ritning 2019-05-10
Situationsplan 2019-01-21
Följebrev 2019-05-10
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap.
31§.
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 utskottet för samhällsbyggnad att
kontrollplanen fastställs. Kontrollplanen ska inlämnas till
byggavdelningen som underlag för slutbesked.
4. Avgift: 20481 kronor (faktura skickas separat)
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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 §.
Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet
2. Kontrollplan
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.
Signerad kontrollplan ska inlämnas som underlag för slutbesked.
Utskottet för samhällsbyggnads 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 skall 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 utskottet för samhällsbyggnads beslut är felaktigt och vilken
ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Utskottet för samhällsbyggnad måste ha fått Ditt överklagande inom tre
veckor från den dag Du fick del av beslutet.
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Utskottet för samhällsbyggnad sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen
i Dalarnas län för prövning.
Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 125

Nybyggnad av glampinganläggning,
strandskyddsdispens,
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för 6st så
kallade glampingtält samt strandskyddsdispens för en flytbrygga.
Glampingtält innebär tältliknande byggnader med hög bekvämlighet. Aktuell
plats är belägen vid sjön Molnbyggen. Strandskydd råder enligt miljöbalken
(MB) 7 kap. 13 §. Byggnadsförbud råder enligt MB 7 kap. 16 §.
Området har sedan 1937 använts till olika verksamheter så som
rekreationsområde med danspalats, barnkoloni och lägergård. På senare år
har anläggningen drivits som boendeanläggning för turism och konferens
och HVB-hem. För närvarande drivs anläggningen som Bed & Breakfast.
Den gamla vaktmästarbostaden är idag bostadshus för ägarna som driver
anläggningen. Hela fastigheten är dock inhägnad sedan 1930-talet.
Glampingtälten ska sättas upp i det område som utgörs av i första hand träd
och skogstomt.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-08-09
Ansökan 2019-05-15
Komplettering till ansökan 2019-07-01
Situationsplan 2019-08-20
Illustration 2019-05-15
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Bygglov för glampingtält beviljas i enlighet med plan- och
bygglagen (PBL) 9 kap. 31§.
2. Strandskyddsdispens beviljas. Endast den yta som markerats på karta
får tas i anspråk för glampingtält. Bryggan ska fortfarande vara
tillgänglig för allmänheten och får inte privatiseras.
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3. Avgift: 11 604 (faktura skickas separat).
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen
började löpa 2019-07-01 och beslut fattades 2019-08-22, 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 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 §.
Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18c kan
anföras att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark.
Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar
betydelse för strandskyddets syften. Fastigheten är sedan 1930-talet
inhägnad med staket och allmänhetens tillträde kommer inte ytterligare att
begränsas av den sökta åtgärden. Endast den yta som markeras på karta får
användas för det avsedda ändamålet. Bryggan kommer vara tillgänglig för
allmänheten som eventuellt söker sig till platsen via vattnet.
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. Uppgifter om kontrollansvarig ska inlämnas i god
tid före det tekniska samrådet.
Innan byggnaderna får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt PBL
10 kap. 4 §. Signerad kontrollplan ska inlämnas som underlag för slutbesked.
Utskottet för samhällsbyggnads beslut om startbesked upphör att gälla den
dag då beslutet om bygglov upphör att gälla. Strandskyddsdispensens
giltighetstid sammanfaller med bygglovet.
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.
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Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet, varför utgången av besvärstiden
- tre veckor från den dag Länsstyrelsen fått del av beslutet - bör avvaktas.
Hur man överklagar
Om Du vill överklaga detta beslut skall 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 utskottet för samhällsbyggnads beslut är felaktigt och vilken
ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Utskottet för samhällsbyggnad måste ha fått Ditt överklagande inom tre
veckor från den dag Du fick del av beslutet.
Utskottet för samhällsbyggnad sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen
i Dalarnas län för prövning.
Beslutet skickas till
Sökanden
Länsstyrelsen
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§ 126

Nybyggnad carport med förråd
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser nybyggnad av carport med förråd. Aktuell plats är belägen
vid sjön Siljan, Byrviken. Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte
för området. Byggnaden placeras inom befintlig tomtplats.
Strandskydd råder enligt miljöbalken (MB) 7 kap. 13 §. Byggnadsförbud
råder enligt MB 7 kap. 16 §. Friluftsliv, växt- och djurlivet i området
påverkas inte av planerad byggnation.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-07-11
Ansökan 2019-06-26
Ritning 2019-08-06
Situationsplan 2019-08-06
Jäv
På grund av jäv deltar inte Mikael Kyller (KD) i handläggningen i detta
ärende.
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 31
a §.
2. Strandskyddsdispens beviljas.
3. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av PBL 10
kap. 23 §. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta
ärende
4. Med detta startbesked beslutar utskottet för samhällsbyggnad att
kontrollplanen fastställs. Kontrollplanen ska inlämnas till
byggavdelningen som underlag för slutbesked.
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5. Avgift: 5952 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige.
Tidsfristen började löpa 2019-06-26 och beslut fattades 2019-08-22, 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 kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av
mark- och vattenresurserna enligt miljöbalken 3 kap samt med den
kommunala översiktsplanen.
Åtgärden utgör kompletteringsåtgärd enligt PBL 9 kap. 31 a §. Åtgärden
överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap. 31 a §.
Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18c kan
anföras att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark.
Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet
2. Kontrollplan
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.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt PBL 10
kap. 4 §.
Signerad kontrollplan ska inlämnas som underlag för slutbesked.
Utskottet för samhällsbyggnads 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.
Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet, varför utgången av besvärstiden
- tre veckor från den dag Länsstyrelsen fått del av beslutet - bör avvaktas.
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Strandskyddsdispensens giltighetstid sammanfaller med bygglovet.
Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som avses med
dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den
dag då beslutet vunnit laga kraft.
Hur man överklagar
Om Du vill överklaga detta beslut skall 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 utskottet för samhällsbyggnads beslut är felaktigt och vilken
ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Utskottet för samhällsbyggnad måste ha fått Ditt överklagande inom tre
veckor från den dag Du fick del av beslutet.
Utskottet för samhällsbyggnad sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen
i Dalarnas län för prövning.
Beslutet skickas till
Sökande
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§ 127

Nybyggnad av uthus/förrådsbyggnad, anmälan,
strandskyddsdispens,
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Anmälan avser nybyggnad av uthus/förråd och ansökan om
strandskyddsdispens. Strandskydd råder enligt miljöbalken (MB) 7 kap. 13
§. Byggnadsförbud råder enligt MB 7 kap. 16 §. Friluftsliv, växt- och
djurlivet i området påverkas inte av planerad byggnation.
Då byggnation sker närmare tomtgräns än 4,5m har medgivande lämnats
från berörd granne.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-08-07
Ansökan 2019-07-01
Situationsplan 2019-07-01
Ritningar 2019-07-01
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Med stöd av 10 kap 23 § PBL godkänner utskottet för
samhällsbyggnad genom detta startbesked att åtgärden får påbörjas.
Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.
2. Strandskyddsdispens beviljas. Som tomt får tas i anspråk hela den
befintliga fastigheten som är ianspråktagen sedan tidigare.
3. Avgift: 2325 kronor (faktura skickas separat.)
Avgiften för anmälan är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen
började löpa 2019-07-01 och beslut fattades 2019-08-22, vilket innebär att lagstadgade
tidsfrister för handläggningen inte har hållits. Avgiften har reducerats med stöd av 12 kap. 8
a § plan- och bygglagen(2010:900) och avser i detta fall endast strandskyddsdispens.
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Motivering
Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18c kan
anföras att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark.
Upplysningar
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet
förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked (10 kap 4 § PBL).
Byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla två år efter det att
beskedet gavs (10 kap 25 § PBL).
Intyg från byggherren att kontrollplanen följts ska inlämnas till byggenheten
som underlag för slutbesked innan bygganden får tas i bruk.
Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som avses med
dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den
dag då beslutet vunnit laga kraft.
Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet, varför utgången av besvärstiden
- tre veckor från den dag Länsstyrelsen fått del av beslutet - bör avvaktas.
Hur man överklagar
Om Du vill överklaga detta beslut skall 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 utskottet för samhällsbyggnads beslut är felaktigt och vilken
ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Utskottet för samhällsbyggnad måste ha fått Ditt överklagande inom tre
veckor från den dag Du fick del av beslutet.
Utskottet för samhällsbyggnad sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen
i Dalarnas län för prövning.
Beslutet skickas till
Sökanden
Länsstyrelsen
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§ 128

Nybyggnad av båthus, strandskyddsdispens
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser bygglov och strandskyddsdispens för båthus. Aktuell plats är
belägen vid Siljan på fastigheten
. Detaljplan eller
områdesbestämmelser finns inte för området. Ett officialservitut finns för
uppförande av båthus på fastigheten.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-08-14
Ansökan 2019-07-03
Situationsplan 2019-07-03
Ritningar 2019-07-03
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 31§.
2. Bevilja strandskyddsdispens. Den yta som byggnaden upptar på marken
får tas i anspråk för ändamålet. Platsen ska fortfarande vara tillgängligt för
allmänheten och får inte privatiseras. Skyltanordningar som avhåller
allmänheten från att nyttja strandområdet får inte uppföras.
3. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av PBL 10 kap.
23 §. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.
Byggnadsarbetena får påbörjas när bygglovet vunnit laga kraft.
4. Med detta startbesked beslutar utskottet för samhällsbyggnad att
kontrollplanen fastställs.
5. Avgift: 5952 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen
började löpa 2019-07-03 och beslut fattades 2019-08-22, vilket innebär att lagstadgade
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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 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 §
Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18c kan
anföras att aktuell åtgärd är en anläggning som måste ligga vid vatten.
Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet
Upplysningar
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt PBL 10
kap. 4 §.
Utskottet för samhällsbyggnads 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 vinner laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §).
Strandskyddsdispensens giltighetstid sammanfaller med bygglovet.
Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet.
Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet, varför utgången av besvärstiden
- tre veckor från den dag Länsstyrelsen fått del av beslutet - bör avvaktas.
Hur man överklagar
Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som avses med
dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den
dag då beslutet vunnit laga kraft.u vill överklaga detta beslut skall 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 utskottet för samhällsbyggnads beslut är felaktigt och vilken
ändring Du vill har i beslutet.
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Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Utskottet för samhällsbyggnad måste ha fått Ditt överklagande inom tre
veckor från den dag Du fick del av beslutet.
Utskottet för samhällsbyggnad sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen
i Dalarnas län för prövning.
Beslutet expedieras till
Sökanden
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§ 129

Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser förhandsbesked för två tomter för bostadshus. Detaljplan eller
områdesbestämmelser finns inte för området.
Utfart avses ske mot befintlig byväg.
Dala Vatten och avfall har yttrat sig i ärendet. Om den föreslagna utökningen
av det kommunala verksamhetsområdet vinner laga kraft ska fastigheterna
anslutas till allmänna VA-ledningar. I annat fall gör miljöenheten
bedömningen att det är möjligt att ordna avloppsfrågan på fastigheten. Om
avlopp önskas innan 2021 ska ansökan om sluten tank inlämnas till
miljöenheten.
Även Dala Energi har yttrat sig i ärendet. Yttrandena bifogas
protokollsutdraget.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över
ansökan. Inga yttranden har inkommit.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-08-15
Ansökan 2019-07-05
Situationsplan 2019-07-05
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Förhandsbesked beviljas
2. Avgift: 12 332kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för förhadnsbeskedet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige.
Tidsfristen började löpa 2019-07-05 och beslut fattades 2019-08-22, vilket innebär att
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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.
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 skall 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 utskottet för samhällsbyggnads beslut är felaktigt och vilken
ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Utskottet för samhällsbyggnad måste ha fått Ditt överklagande inom tre
veckor från den dag Du fick del av beslutet.
Utskottet för samhällsbyggnad sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen
i Dalarnas län för prövning.
Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 130

Marklov, schaktning/fyllning, skyddsvall
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

För området gäller detaljplan. Åtgärden överensstämmer med gällande
detaljplan. Aktuell fastighet är bebyggd.
Åtgärden avser marklov för anordnande av skyddsvall.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-08-13
Ansökan 2019-07-11
Sektionsritning 2019-07-11
Situationsplan 2019-07-11
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Marklov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 35
§
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 utskottet för samhällsbyggnad att
kontrollplanen fastställs. Kontrollplanen ska inlämnas till
byggavdelningen som underlag för slutbesked.
4. Avgift: 5679 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen
började löpa 2019-07-11 och beslut fattades 2019-08-22, 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 överensstämmer med gällande detaljplan.
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Åtgärden förhindrar eller försvårar inte det berörda områdets användning för
bebyggelse. Åtgärden medför inte störningar för omgivningen.
Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet
2. Kontrollplan
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.
Om schaktning utförs i vatten ska ansökan om vattenverksamhet göras hos
Länsstyrelsen
Signerad kontrollplan ska inlämnas som underlag för slutbesked.
Utskottet för samhällsbyggnads beslut om startbesked upphör att gälla den
dag då beslutet om marklov 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 skall 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 utskottet för samhällsbyggnads beslut är felaktigt och vilken
ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Utskottet för samhällsbyggnad måste ha fått Ditt överklagande inom tre
veckor från den dag Du fick del av beslutet.
Utskottet för samhällsbyggnad sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen
i Dalarnas län för prövning.
Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 131

Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus,
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
:
Sökande:

Ansökan avser förhandsbesked för bostadshus. Detaljplan eller
områdesbestämmelser finns inte för området. Den aktuella fastigheten är
belägen i anslutning till befintlig bebyggelse men utgör idag del av
åkermark.
Området ligger inom riksintresse för friluftsliv och särskilda
hushållningsbestämmelser finns för 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 Vatten och avfall har yttrat sig i ärendet. Anslutning kan ske till
kommunala vatten- och avloppsledningar.
Utfart avses ske mot befintlig bygata.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över
ansökan. Yttrande har inkommit från
Utskottet för
samhällsbyggnad anser att de synpunkter som framförts inte kan utgöra skäl
att vägra sökt förhandsbesked.
LRF har yttrat sig i ärendet och motsätter sig att förhandsbesked beviljas på
platsen eftersom marken idag brukas av en aktiv lantbrukare.
Alla yttranden bifogas i sin helhet till protokollsutdraget.
2019-07-04 beslutade utskottet för samhällsbyggnad att kommunicera med
sökanden inför ett avslag. Efter detta har sökanden inkommit med ett
yttrande där de påtalar att tomten idag är avstyckad och taxerad som
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tomtmark. Det föreligger heller inget arrendeavtal för brukning av marken
och angränsande markägare har inte inkommit med yttrande att marken är
viktig för åkerbruket. Sökanden påtalar att marken har lågt brukningsvärde
och arealen för liten för rationellt åkerbruk.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-08-13
Ansökan 2019-04-29
Situationsplan 2019-04-29
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Förhandsbesked beviljas
2. Avgift: 0 kronor
Avgiften för förhandsbeskedet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige.
Tidsfristen började löpa 2019-04-29 och beslut fattades 2019-08-22, vilket innebär att
lagstadgade tidsfrister för handläggningen har inte hållits. Avgiften har reducerats helt 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 eftersom tomtplatsen
utgör en relativt liten yta och inte kan anses vara del i en större
brukningsenhet. Fastigheten bedöms vara en lämplig tomtplats och en
naturlig förtätning av befintlig byklase.
Vid en avvägning mellan det enskilda intresset av att få bebygga fastigheten
och det allmänna intresset av åkermarken, anser utskottet för
samhällsbyggnad att det enskilda intresset väger tyngre.
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 skall Du skriva till Leksands kommun,
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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 utskottet för samhällsbyggnads beslut är felaktigt och vilken
ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Utskottet för samhällsbyggnad måste ha fått Ditt överklagande inom tre
veckor från den dag Du fick del av beslutet.
Utskottet för samhällsbyggnad sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen
i Dalarnas län för prövning.
Beslutet skickas till
Sökanden
LRF
Fastighetsägare till
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§ 132

Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus,
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser förhandsbesked för fritidshus. Aktuell plats är belägen på ett
skogsskifte söder om Middagsbodarna. Detaljplan eller
områdesbestämmelser finns inte för området.
Miljöenheten tillstyrker förhandsbesked, VA-frågan bedöms kunna lösas för
fastigheten.
Skogsbilväg finns till platsen.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över
ansökan. Inga yttranden har inkommit.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-08-09
Ansökan 2019-06-25
Situationsplan 2019-07-05
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Förhandsbesked beviljas
2. Avgift: 8844 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen
började löpa 2019-07-05 och beslut fattades 2019-08-22, 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).
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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.
Upplysningar
Sökanden

Hur man överklagar
Om Du vill överklaga detta beslut skall 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 utskottet för samhällsbyggnads beslut är felaktigt och vilken
ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Utskottet för samhällsbyggnad måste ha fått Ditt överklagande inom tre
veckor från den dag Du fick del av beslutet.
Utskottet för samhällsbyggnad sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen
i Dalarnas län för prövning.
Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 133

Nybyggnad av två pumpstationer
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser bygglov och strandskyddsdispens för uppförande av två
pumpstationer på fastigheten
Aktuell plats är belägen i Heden.
Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området.
Strandskydd råder enligt miljöbalken (MB) 7 kap. 13 §. Byggnadsförbud
råder enligt MB 7 kap. 16 §. Friluftsliv, växt- och djurlivet i området
påverkas inte av planerad byggnation. Pumpstationernas placering ligger i
anslutning till Hedbäcken.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över
ansökan. Inga yttranden har inkommit. Yttrande har inkommit från
fastighetsägaren
där det b.la påpekas att avloppsvatten kan
komma att tappas ut i Hedbäcken via breddavloppet vid ev. skada eller
störning i anläggningen samt att placering av pumpstationerna är olämpliga
då det finns risk att ev. tunga fordon kan gå av vägen och förstöra
pumpstationerna.
Samfälligheten
påtalar att de tagit del av bygglovsansökan och
påpekar samtidigt att ingen tagit kontakt med samfälligheten. Påpekande
görs också om att pumpstationerna skall placeras i ett sankt område och på
en nivå som nästan är i nivå med Brömsdammen, De kan inte se att
bygglovet godkänns.
Utskottet för samhällsbyggnad påtalar följande: Beträffande Siljansöringens
lekplatser i Hedbäcken, bedöms de vara mindre utsatta för risk för
avloppspåverkan om allmänt avlopp anläggs i Heden. Nuvarande bristfälliga
enskilda avloppsanläggningar i Heden är en betydligt större risk för
Hedbäcken.
För att kunna påbörja byggnadsarbetena krävs, förutom beslut om lov och
startbesked, att fastighetsägaren ger sitt tillstånd till att bygga. Detta tillstånd
är ett civilrättsligt avtal mellan byggherren och fastighetsägaren som inte har
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med bygglovet att göra. Beslut om bygglov kan alltså fattas utan att
fastighetsägaren har gett sitt tillstånd men för att kunna använda sig av sitt
bygglov måste byggherren ha fastighetsägarens tillstånd. Byggnadsnämnden
ska dock underrätta fastighetsägaren om ansökan och låta denne yttra sig
innan beslut fattas. Detta är således gjort.
Utskottet för samhällsbyggnad anser att de synpunkter som framförts inte
kan utgöra skäl att vägra sökt bygglov och strandskyddsdispens.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-08-20
Ansökan 2019-07-02
Situationsplan 2019-07-02
Ritningar 2019-07-02
Jäv
På grund av jäv deltar inte Roger Åström (M) i handläggningen i detta
ärende.
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap.
31§.
2. Strandskyddsdispens beviljas.
- Den yta som byggnaden upptar på marken får tas i anspråk för
ändamålet. Platsen ska fortfarande vara tillgängligt för allmänheten
och får inte privatiseras.
3. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av PBL 10
kap. 23 §. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta
ärende
4. Avgift: 8937 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige.
Tidsfristen började löpa 2019-07-02 och beslut fattades 2019-08-22, 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 kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av
mark- och vattenresurserna enligt miljöbalken 3 kap samt med den
kommunala översiktsplanen.
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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 §.
Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18c kan
anföras att den aktuella platsen är avskuren från stranden av en väg.
Allmänhetens tillträde till strandområdet begränsas inte av en etablering på
platsen och växt- och djurlivet bedöms inte påverkas.
Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet
2. Granneyttrande från
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.
Signerad kontrollplan ska inlämnas som underlag för slutbesked.
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet
förrän utskottet för samhällsbyggnad har gett ett slutbesked, om utskottet
inte beslutar annat.
Utskottet för samhällsbyggnads 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.
Strandskyddsdispensens giltighetstid sammanfaller med bygglovet.
Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som avses med
dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den
dag då beslutet vunnit laga kraft.
Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet.
Hur man överklagar
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Om Du vill överklaga detta beslut skall 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 utskottet för samhällsbyggnads beslut är felaktigt och vilken
ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Utskottet för samhällsbyggnad måste ha fått Ditt överklagande inom tre
veckor från den dag Du fick del av beslutet.
Utskottet för samhällsbyggnad sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen
i Dalarnas län för prövning.
Beslutet skickas till
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§ 134

Nybyggnad av pumpstation
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser bygglov och strandskyddsdispens för uppförande en
pumpstation på fastigheten
. Aktuell plats är belägen i Heden.
Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området.
Strandskydd råder enligt miljöbalken (MB) 7 kap. 13 §. Byggnadsförbud
råder enligt MB 7 kap. 16 §. Friluftsliv, växt- och djurlivet i området
påverkas inte av planerad byggnation. Pumpstationens placering ligger i
anslutning till Brömsdammen.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över
ansökan. Yttrande har inkommit från fastighetsägarna till
Bland annat påtalas att infiltrationsbädden kommer
ligga under vatten och att utsläpp kommer ledas ut i Brömsdammen och göra
den förorenad. Man ställer sig också frågan till hur bygglov kan sökas på
fastigheten utan att fastighetsägarna gett sitt medgivande.
Utskottet för samhällsbyggnad påtalar följande: Någon oro för att
infiltrationsbädden kommer att ligga under vatten föreligger inte. En förhöjd
infiltrationsbädd kan utföras om det skulle visa sig föreligga några oklarheter
beträffande detta. En anmälan ska göras till miljöenheten Leksands kommun
som prövar dess placering.
Vad gäller risk för föroreningar till Brömsdammen bedöms lösningen vara
en mindre risk för avloppspåverkan om allmänt avlopp anläggs i Heden.
Nuvarande bristfälliga enskilda avloppsanläggningar i Heden är en betydligt
större risk för Brömsdammen.
För att kunna påbörja byggnadsarbetena krävs, förutom beslut om lov och
startbesked, att fastighetsägaren ger sitt tillstånd till att bygga. Detta tillstånd
är ett civilrättsligt avtal mellan byggherren och fastighetsägaren som inte har
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med bygglovet att göra. Beslut om bygglov kan alltså fattas utan att
fastighetsägaren har gett sitt tillstånd men för att kunna använda sig av sitt
bygglov måste byggherren ha fastighetsägarens tillstånd. Byggnadsnämnden
ska dock underrätta fastighetsägaren om ansökan och låta denne yttra sig
innan beslut fattas. Detta är således gjort.
Utskottet för samhällsbyggnad anser dock att de synpunkter som framförts
inte kan utgöra skäl att vägra sökt bygglov och strandskyddsdispens.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-08-21
Ansökan 2019-07-02
Situationsplan 2019-07-02
Ritningar 2019-07-02
Jäv
På grund av jäv deltar inte Roger Åström (M) i handläggningen i detta
ärende.
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap.
31§.
- Den yta som byggnaden upptar på marken får tas i anspråk för
ändamålet. Platsen ska fortfarande vara tillgängligt för allmänheten
och får inte privatiseras.
2. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av PBL 10
kap. 23 §. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta
ärende
3. Avgift: 6705 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige.
Tidsfristen började löpa 2019-07-02 och beslut fattades 2019-08-22, 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 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 §.
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Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap.
31 §.
Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18c kan
anföras att den aktuella platsen är avskuren från stranden av en väg.
Allmänhetens tillträde till strandområdet begränsas inte av en etablering på
platsen och växt- och djurlivet bedöms inte påverkas.
Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet
2. Granneyttrande från
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.
Signerad kontrollplan ska inlämnas som underlag för slutbesked.
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet
förrän utskottet för samhällsbyggnad har gett ett slutbesked, om utskottet
inte beslutar annat.
Utskottet för samhällsbyggnads 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.
Strandskyddsdispensens giltighetstid sammanfaller med bygglovet.
Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som avses med
dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den
dag då beslutet vunnit laga kraft.
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 skall 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 utskottet för samhällsbyggnads beslut är felaktigt och vilken
ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Utskottet för samhällsbyggnad måste ha fått Ditt överklagande inom tre
veckor från den dag Du fick del av beslutet.
Utskottet för samhällsbyggnad sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen
i Dalarnas län för prövning.
Beslutet skickas till
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§ 135

Dnr 2019/533

Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål
(Tyck till) samt vidtagna åtgärder kvartal 2 2019
Beskrivning av ärendet
Medborgare och brukare har möjlighet att lämna synpunkter och klagomål
(Tyck till) till kommunen.
Förutom att ansvarig chef återkopplar till anmälaren om denna önskar detta
så skickas åtgärdsredovisningen till respektive utskott för kännedom.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-08-08
Redovisning synpunkter och klagomål, samhällsutveckling kvartal 2/2019
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Lägga redovisningen av inkomna synpunkter Tyck till för sektor
samhällsutveckling kvartal 2/2019 till handlingarna.
Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg
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§ 136

Dnr 2019/778

Samråd bostadsförsörjningsprogram Rättviks kommun
Beskrivning av ärendet
Rättviks kommun har tagit fram ett förslag till bostadsförsörjningsprogram
och har skickat ut förslaget på samråd.
Sektorns/avdelningens bedömning
Förslagen i Rättviks bostadsförsörjningsprogram påverkar inte direkt
Leksands kommun. Det är positivt att de tänker fortsatt utveckling av
bostäder i anslutning till befintlig infrastruktur såsom Dalabanan och Rv 70.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-08-15
Rättviks kommuns bostadsförsörjningsprogram
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
Leksands kommun har inte synpunkter på Rättviks kommuns förslag till
bostadsförsörjningsprogram.
Beslutet skickas till
Rättviks kommun, Samhällsutvecklingsförvaltningen
Stadsarkitekt Anna Ograhn
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§ 137

Sektorschefen informerar
Beskrivning av ärendet
Sektorschef Åke Sjöberg informerade om bl. a. följande:











Arbetet med effektiviseringsförslag pågår 8,6 mkr sektorn
Budgetläget oförändrat- delårsbokslut per den 31/8
Utredning organisation vaktmästeri/gatapark/fritid mm
Utredning utökat samarbete Rättviks kommun
Möte med Länsstyrelsen 27 augusti angående Moskogsvägen
Möte den 27 augusti angående containerterminal i Insjön.
Välbesökta evenemang under sommaren
Möte med Länsstyrelsen angående Lungsjöån naturvårdsåtgärder
Limsjöänget

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Tacka för informationen och lägga denna till handlingarna

Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg
Verksamhetsekonom Kristian Koivumäki
Kvalitetsutvecklare Andrew Tutt-Wixner
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