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§ 136

Information nybyggnadskarta
Beskrivning av ärendet
Malin Bengtson informerar om det nya kravet om nybyggnadskarta och
kommunens verksamhet kring detta.
Handlingen krävs i bygglovsskedet för nybyggnationer. Kommunen har
sedan våren 2017 haft mätingenjör Rikard Forsberg anställd. Richard mäter
in fastigheten. Kartan stämmer ofta inte överens med verkligheten.
Nybyggnadskartan gör att beslutet blir mer rättssäkra. Mätningen läggs in i
kommunens primärkarta vilket förbättrar kartans kvalitet.
Övriga tjänster:
Utsättningar; byggnader, vägar, gränser mm
Inmätning; främst uppdatering av primärkartan
Grundkarta; för planprocessesn
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Tacka för informationen och lägga denna till handlingarna

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 137

Dnr 2017/1219

Regional miljösamverkan i Dalarna
Beskrivning av ärendet
Miljöcheferna i länets kommuner tillsammans med länsstyrelsen undersöker
intresset för regional miljösamverkan i Dalarnas län. Miljösamverkan är en
regional samverkansform som syftar till att effektivisera och stödja
myndigheternas miljö- och livsmedelskontroll. En möjlighet är att Dalarnas
län tillsammans med Uppsala län och eventuellt även Gävleborgs och
Västmanlands län bildar en miljösamverkan tillsammans. En större
samverkansorganisation bedöms blir mer effektiv och underlättar
finansieringen.
Tanken med miljösamverkan är att kommunerna med medlemsavgifter
finansierar en samordnare/projektledare på till exempel 50% tjänst per län.
Projektledaren kommer att vara spindel i nätet för alla de läns- och
riksprojekt som genomförs årligen och som i nuläget belastar inspektörerna
tungt, inte minst i mindre kommuner.
Samverkansprojekten kan vara:
 Genomförande av tillsynskampanjer
 Framtagning av informations- och underlagsmaterial i aktuella frågor
 Utbyte av erfarenheter inom olika tillsynsområden
 Framtagning/utbyte av handledningar för tillsyn
 Interna kurser och seminarier i anslutning till delprojekten
 Uppföljning och utvärdering av arbetet
Det bör framhållas att en miljösamverkan inte är en myndighet. Den
myndighetsutövning som krävs, till exempel i samband med ett
tillsynsprojekt, åligger även fortsättningsvis kommunen.
Länsstyrelsen önskar, via miljöchefen, svar senast 2017-09-30 om intresse
finns att Leksands kommun deltar i regional miljösamverkan.
Sektorns/avdelningens bedömning
Vinster med en miljösamverkan, och som också är syftet med att starta en
sådan, är främst att stärka kompetensen hos handläggare och inspektörer, att
få en ökad samsyn i länet samt att effektivisera arbetet. Detta förväntas i sin
tur ge en än mer rättssäker och professionell handläggning, öka förtroendet

Justeras

Utdrag bestyrks
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hos företag och privatpersoner som är i kontakt med miljökontoren samt att
miljökontoren kan nå längre, för samma insatta resurser, i det tillsyns- och
kontrollarbete de har att utföra än om alla gör allt på egen hand. Ytterligare
en vinst kan bli att miljösamverkan öppnar möjligheter som gör att
inspektörer och handläggare upplever sitt arbete som än mer stimulerande
och roligt. Genom att bilda en miljösamverkan får vi också tillgång till det
nätverk av olika miljösamverkan som finns i andra delar av landet och kan
dra nytta av deras erfarenheter.
Ekonomi
Miljösamverkan finansieras med årliga medlemsavgifter som baseras på
kommunens invånarantal. Detta innebär för Leksands kommun en årlig
kostnad på ca 40 000 kronor. Detta motsvarar för miljöenheten ca 40
kontrolltimmar. En väl fungerande miljösamverkan bedöms avlasta
inspektörerna betydligt mer än så sett över ett år. Kostnaden tas från befintlig
budget.

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Ställa sig positiv till att delta i miljösamverkan enligt förslaget.

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 138

Dnr DiaNr.

Sektorschefen informerar
Beskrivning av ärendet
1. Sporthall: Ansökan om ny detaljplan inlämnas inom kort. Placering
paradparken. Fokus innebandy och gymnasiet. Viktigt med dockning
mot befintliga hallar.
2. Limsjödammen åtgärder för att kunna efterleva vattendomen,
behöver renovera sättarna. Åke Sjöberg plus Hans Carlström.
3. Leksand sports camp, avtal – direkt före midsommar och direkt i
samband sommarlovets slut. Ålder 10-15 år.
4. Leksands handel möte 30/8,
5. Boverket: Statsbidrag för nybyggnation av bostäder. Lämnar snart in
ansökan.
6. Simhallen: Åtgärder under 2018
7. Åtgärdsvalsstudie Södra Leksand: Trafikverket redovisar 7/9, separat
dragning för politiken.
8. Leksandsbron avstängd på grund av beläggningsarbeten v 38 18-22/9
9. Ugandabesök nio personer v 38, 17-23/9
10. Ekonomi: Prognos plus 3,5 mkr
11. Moskogsvägen, naturvärdesinventering pågår, klar till början av
november. Skogsstyrelsen
12. Kulturkalaset 2/9, bland annat utdelning av kulturstipendiet
13. Utkast länsplan trafik: De stora satsningarna sker i Malung/Sälen
kopplat mot ny flygplats plus omfart Mora och Ludvika.
14. Yrkesmässan 5 oktober, god representation från samhällsutveckling
15. Invånarantal 15593 stycken per den 30 juni, ökning 441 stycken
sedan 2013.
16. Torget, förprojektering inför politiskt beslut påbörjas september. Upp
till politiken i november.
17. Miljösamordnare saknas, Agenda 2030 bör aktiveras
18. Flottarnäsudden: brandkåren november
19. Referensgrupp företag, möte 29 september Åke och Jonas
20. Insikt- mätning brukare. Mycket dålig svarsfrekvens
21. Sektorn har ansvar för 700-årsjubileum 2018.

Justeras

Utdrag bestyrks
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Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Tacka för informationen och lägga denna till handlingarna
Beslutet skickas till
Verksamhetsekonom Elin Eriksson och Kristian Koivumäki

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 139

Dnr DiaNr.

Avdelnings-/enhetschefer informerar
Beskrivning av ärendet
Miljöchef, Olle Ryberg:
Under sommaren har två stora utredningar presenteras;
Miljötillsynsutredningen och Statskontorets översyn av den svenska
livsmedelskontrollen
Båda pekar på avsaknad av liknande arbetssätt över landet. Lösning på detta
problem är samverkan.
Statskontoret säger att senast 2025 måste man ha slagit ihop sina kontor så
att man minst har tre livsmedelsinspektörer eller totalt 12 personer anställda.
Man vill att processen utvärderas 2021. Om rekommendationen inte sker
frivillig förslås att det ska var tvingande för kommunerna att göra detta.
Miljötillsyn belyser istället att miljökontoren saknar enhetligt stöd från olika
myndigheter. Exempelvis folkhälsofrågorna prioriteras ned då det inte finns
något stöd i dessa frågor. Man vill ställa krav på staten att stödet ska vara
enhetligt. Krav på ökad samverkan utan att man pekar på antal inspektörer
eller liknande.
Övrigt: Sommaren har varit lugn. Varierad kvalitet på badvattnet men inga
otjänliga prover.
Grundvatten, en del har rapporterat in att de har slut på grundvatten i sina
egna källor. Dala Vatten kan ställa upp tankbil men det är inte deras primära
uppgift.
Plan- och kartchef, Malin Bengtsson:
Detaljplan kvarteret Nygård och kvarteret Storgärdet är överklagade.
Kommunstyrelsen antog den 28 augusti detaljplan Hjortnäsheden och Söder
om Sang, 28 augusti.
Höst: Åkerö brofäste, Limsjöänget (avstämning MKB 21 september)
Plintsberg 4:4 (naturvärdesinventering), Rosen (samrådsförslag under
hösten), Kärringberget (workshop 27 september).
Fortsatt arbete med rekrytering, ytterligare en planarkitekt anställd.

Justeras

Utdrag bestyrks
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Chef strategisk planering, Anna Ograhn:
Synpunkter på trafik, skyltar etc.
Vandringsleder, har kommit in både positiva och negativa synpunkter.
Många har börjat hitta ut och hittat kommunens vandringsleder
Etapp tre Centrumutvecklingen, antal punkter som ska åtgärdas. Kommer
ske under hösten, troligtvis september.
Stort intresse för solanläggningar.
Mycket jobb med Tällbergsängen under sommaren.
Myndighetschef, Jonas Slars
Hög ärendeinströmningen på byggavdelningen, juni/juli/augusti något längre
än förra året men totalt ca 20 ärendet fler än förra året.
Överklagan på Padeltennis, ligger hos Länsstyrelsen.
Färre antal bränder än tidigare år.

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Tacka för informationen och lägga denna till handlingarna
Beslutet skickas till
Verksamhetsekonom Elin Eriksson och Kristian Koivumäki

Justeras

Utdrag bestyrks

9

2(2)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-08-29
Utskottet för samhällsbyggnad

§ 140

Dnr 2016/61

Meddelanden
Beskrivning av ärendet
Byggärenden:


Länsstyrelsen avslår den 29 juni överklagan gällande bygglov för
ändrad användning av lada till fritidshus på fastigheten Hjortnäs
31:20.



Den 12 augusti överklagas Länsstyrelsen beslut i ovan ärende och
överlämnas till mark och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.



Den 16 augusti meddelar Mark- och miljödomstolen vid Nacka
tingsrätt att ovan överklagan avslås

Miljö:


Den 12 juli meddelar Länsstyrelsen beslut om avslag av
överklagande avseende livsmedelskontroll.



Den 20 juli meddelar Länsstyrelsen beslut angående
vattenskyddsområde Mjälgen, föreskrifter.



Den 16 juli meddelar Skogsstyrelsen beslut om biotopskydd öster om
Bastberg.

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Tacka för informationen och lägga denna till handlingarna
Beslutet skickas till
Verksamhetsekonom Elin Eriksson

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 141

Dnr 2016/70

Delegeringsbeslut
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa
beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att
kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot
står det kommunstyrelsen fritt att återkalla delegering.
Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare och
bostadsanpassare:


Bostadsanpassningsärenden enligt bostadsanpassningslagen 2017-07-01
till och med 2017-07-31



Byggärenden enligt plan- och bygglagen 2017-07-01 till och med 201707-31

Miljöchef, alkoholhandläggare och miljöinspektörer:


Tillsynsärenden enligt livsmedelslagen, miljöbalken och alkohollagen
2017-07-01 till och med 2017-07-31

Räddningschef och Brandförman


Tillsynsärenden enligt LSO, offentliga tillställningar, förelägganden,
brandfarliga och explosiva varor och bygglovremisser 2017-07-01 till
och med 2017-07-31

Trafik


Delegeringsbeslut parkeringstillstånd 2017-07-01 till och med 2017-0731



Yttrande gällande ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala
föreskrifter 2017-07-01 till och med 2017-07-31

Justeras

Utdrag bestyrks
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Yttrande gällande ansökan om sjötrafikföreskrifter



Yttrande gällande ansökan om tillfälliga lokala trafikföreskrifter

Övrigt:


Plan- och kartchef Malin Bengtsson har den 2 augusti 2017 lämnat
yttrande gällande samråd för fastighetsreglering Plintsberg 16:8 och
16:10, diarienummer 2017/1168



Chef för strategisk planering/stadsarkitekt Anna Ograhn har lämnat
yttrande i följande ärenden; Orsas ÖP dnr 2017/1130, Samråd
Lantmäteriet Gärde 5:13 dnr: 2017/1209, Samråd Lantmäteriet
Grytnäs 22:1 och 41:4 dnr: 2017/1220

Utskottet för samhällsbyggnads förslag till beslut i
kommunstyrelsen
1. Godkänna redovisningen

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Kommunstyrelsen

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 142

Dnr 2017/621

Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål
Tyck till samt vidtagna åtgärder 2017
Beskrivning av ärendet
Kommuninvånare och andra besökare har möjlighet att lämna synpunkter,
klagomål och förslag till förbättring av kommunens verksamheter.
Inom samhällsutvecklings verksamheter har det under kvartal 2/2017
inkommit synpunkter enligt nedan:


Vad händer med skolskogen då den nya Moskogslänken ska byggas?



Kostnaden för bussbiljetter för pensionärer i Leksands kommun.



Fin cykelväg ut mot Västanvik men saknar övergångsställe vid
Järnavägen - Siljansnäsvägen.



Kommunens räddningsbåt ligger upp och ner vid Kajen.



Öppna upp Torgvägen i Insjön igen - ta bort betongplintarna.



Parkeringsmöjligheter/information om parkering i samband med
Medeltidsmarknaden 2017.



Blomlådor för minskad hastighet saknar blommor

Verksamheten redovisar vilka åtgärder som vidtagits med anledning av de
inkomna synpunkterna.
Beslutsunderlag
Inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna åtgärder, kvartal 2/2017

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Lägga informationen till handlingarna
Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 143

Dnr 2017/1007

Nybyggnad av utställningshall, Leksands folkhögskola
Beskrivning av ärendet
Fastighet: ÅKERÖ 12:26
Sökande:

Leksands Folkhögskola
BOX 281
79326 LEKSAND

Åtgärden avser uppförande av utställningshall i anslutning till befintlig
folkhögskola.
För området gäller detaljplan. Åtgärden överensstämmer med gällande
detaljplan. Aktuell fastighet är bebyggd.
Byggnaden placeras på fiberkabel och sökanden behöver därför kontakta
Dala Energi för att flytta kabeln innan byggnationen.
Beslutsunderlag
Ansökan 2017-06-09
Ritning 2017-06-09
Situationsplan 2017-06-09
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 30
§.
2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag:
Namn: Jan Erik Stors
Adress: Bergsängs backar 65, 793 90 Leksand
3. Avgift: 46 642 kronor (faktura skickas separat)
Motivering
Åtgärden ligger inom område med gällande detaljplan.
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap.
30 §.

Justeras

Utdrag bestyrks
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Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän utskottet för samhällsbyggnad lämnat ett
startbesked (enligt PBL 10 kap. 3 §).
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 §.
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 §).
Beslutet vinner 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
Sökanden

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 144

Nybyggnad av fritidshus och uthus/förrådsbyggnad,
Beskrivning
Fastighet:
Sökande:

För området gäller detaljplan. Åtgärden avser uppförande av fritidshus och
uthus/förråd och överensstämmer med gällande detaljplan. I detaljplanen
råder nybyggnadsförbud till dess att vägar och VA är ordnat. Aktuell
fastighet har infart från befintlig väg och har i samråd med miljöenheten tagit
fram en VA-lösning som är godtagbar för fastigheten. Avloppsanläggningen
ska göras tillsammans med
Miljöchefens yttrande bifogas
protokollsutdraget.
Åtgärden överensstämmer därför med gällande detaljplan.
Beslutsunderlag
Ansökan 2017-03-08
Ritning 2017-03-08
Situationsplan 2017-03-08
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 30
§.
2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag:
Namn: Nils Berglund
Adress: Gärde Djuravägen 1, 793 50 Leksand
3. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av PBL 10
kap. 23 §. Tekniskt samråd har hållits i ärendet. Byggnadsarbetena
får påbörjas när bygglovet vunnit laga kraft. Påbörjan tidigare sker på
egen risk.

Justeras

Utdrag bestyrks

16

1(2)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-08-29
Utskottet för samhällsbyggnad

Med detta startbesked beslutar utskottet för samhällsbyggnad att
kontrollplanen fastställs. Kontrollplanen ska inlämnas till
byggavdelningen som underlag för slutbesked.
4. Avgift: 10 723 kronor (faktura skickas separat)
Motivering
Åtgärden ligger inom område med gällande detaljplan.
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap.
30 §.
Upplysningar
Signerad kontrollplan ska inlämnas som underlag för slutbesked.
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 §).
Beslutet vinner 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 expedieras till
Sökande
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§ 145

Nybyggnad av fritidshus och carport/förråd,
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

För området gäller detaljplan. Åtgärden avser uppförande av fritidshus och
och överensstämmer med gällande detaljplan. Carport/förråd ingår inte i
detta beslut. I detaljplanen råder nybyggnadsförbud till dess att vägar och
VA är ordnat. Aktuell fastighet har infart från befintlig väg och har i samråd
med miljöenheten tagit fram en VA-lösning som är godtagbar för
fastigheten. Avloppsanläggningen ska göras tillsammans med
. Miljöchefens yttrande bifogas protokollsutdraget.
Åtgärden överensstämmer därför med gällande detaljplan.
I enlighet med detaljplanen kommer taket att beläggas med rött tegel enligt
uppgift från sökanden, inte plåt som uppgavs i ansökan.
Beslutsunderlag
Ansökan 2017-05-15
Ritning 2017-08-11
Situationsplan 2017-08-11
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 30
§.
2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag:
Namn: Nils Berglund
Adress: Gärde Djuravägen 1, 793 50 Leksand
3. Avgift: 10 730 kronor (faktura skickas separat)
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Motivering
Åtgärden ligger inom område med gällande detaljplan.
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap.
30 §.
Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän utskottet för samhällsbyggnad lämnat ett
startbesked (enligt PBL 10 kap. 3 §).
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 §.
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 §).
Beslutet vinner 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
Sökanden
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§ 146

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

Ansökan avser förhandsbesked och strandskyddsdispens för fritidshus.
Aktuell plats är belägen vid Siljan. Detaljplan eller områdesbestämmelser
finns inte för området.
Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller
dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område som
upphävandet eller dispensen avser:
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse
för strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan
exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet
och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte
kan genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse
som inte kan tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget
intresse.
Strandskydd råder enligt miljöbalken (MB) 7 kap. 13 §. Byggnadsförbud
råder enligt MB 7 kap. 16 §. Aktuell ansökan strider mot MB 7 kap. 13, 14,
15 §§. Särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18c saknas.
Kommunicering har skett med sökanden som har inkommit med ett yttrande.
Det sökanden anför bedöms inte vara grund för att bevilja dispens från
strandskyddet. Sökanden har bl a hänvisat till ett rättsfall, MÖD M 7026-14
angående hemfridszon. Utskottet för samhällsbyggnad gör bedömningen att
hemfridszonen för befintligt hus på grannfastigheten endast kan sträcka sig
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till fastighetsgränsen och att en ny byggnad på aktuell fastighet skulle utgöra
en betydande inskränkning på det område som idag är tillgängligt för
allmänheten. Utskottet för samhällsbyggnad saknar med hänvisning till
ovanstående möjlighet att uttala en positiv inställning till aktuell ansökan.
Beslutsunderlag
Ansökan 2017-05-31
Situationsplan 2017-05-31
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Förhandsbesked kan inte beviljas.
2. Strandskyddsdispens beviljas inte.
3. Avgift: 1680 kronor (faktura skickas separat)
Motivering
Enligt PBL 2 kap. 2 § ska planläggning och prövningen i ärenden om lov
eller förhandsbesked enligt denna lag syfta till att mark- och vattenområden
användas för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med
hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan
användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning.
Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområdena i MB 3 och
4 kap. tillämpas.
Enligt PBL 2 kap. 4 § får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om
marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet.
Vid en avvägning mellan det enskilda intresset av att få bebygga fastigheten
och det allmänna intresset av att de kulturhistoriska värdena i området inte
skadades, anser utskottet för samhällsbyggnad att det allmänna intresset
väger tyngre.
Aktuell ansökan strider mot MB 7 kap. 13, 14, 15 §§. Särskilda skäl för
strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18c saknas.
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
Sökanden
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§ 147

Anläggande av båt- och badbrygga,
strandskyddsdispens,
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser strandskyddsdispens för anläggande av två stycken båt- och
badbryggor samt utfyllnad får gångväg ned till bryggorna. Bryggorna är
avsedda att användas gemensamt av ovanliggande fastigheter och skötas som
gemensamhetsanläggning som ska bildas för strandområdet.
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.
Beslutsunderlag
Ansökan 2017-06-16
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Strandskyddsdispens beviljas. Platsen ska fortfarande vara
tillgängligt för allmänheten och får inte privatiseras.
Skyltanordningar som avhåller allmänheten från att nyttja
strandområdet får inte uppföras.
2. Avgift: 2240 kronor (faktura skickas separat)
Motivering
Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18c kan
anföras att aktuell åtgärd är en anläggning som måste ligga vid vatten.
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Upplysningar
Åtgärden kan kräva anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen.
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
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
Sökanden
Länsstyrelsen
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§ 148

Nybyggnad av en/tvåbostadshus med garage,
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

För området gäller detaljplan.
Åtgärden strider mot detaljplanen genom att byggrätten överskrids med 8
kvm
Berörda angränsande fastighetsägare har underrättats. Yttrande har inkommit
Från ägarna till fastigheterna
som båda yttrade
sig att det fanns ett servitut på tillfartsväg för deras fastigheter, Ägarna till
fastigheten
tyckte också att huset blev för stort utifrån
omgivande bebyggelse. Ny situationsplan har inkommit där husets placering
har flyttats från servitutet har inkommit och nytt grannehörande har gjorts
där inga nya yttranden har inkommit.
Utskottet för samhällsbyggnad anser att de synpunkter beträffande att
byggrätten överskrids inte kan utgöra skäl att vägra sökt bygglov.
Då byggnation sker närmare tomtgräns än 4.5 meter har medgivande lämnats
från berörda grannar.
Beslutsunderlag
Ansökan 2017-04-11
Ritning 2017-05-10
Situationsplan 2017-06-19
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Liten avvikelse medges från gällande detaljplan.
Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 31
b §.
2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag:
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Namn: Jan Erik Stors
Adress: Bergsängs backar 65, 793 90 Leksand
3. Avgift: 24283 kronor (faktura skickas separat)
Motivering
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 §.
Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän utskottet för samhällsbyggnad lämnat ett
startbesked (enligt PBL 10 kap. 3 §).
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 §.
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 §).
Beslutet vinner 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
Sökanden
Grannar
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§ 149

Uppförande av förvaringstält,
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Åtgärden avser uppförande av förvaringstält på fastigheten

.

Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över
ansökan. Inga erinringar har inkommit.
Beslutsunderlag
Ansökan 2017-06-13
Foto 2017-06-13
Situationsplan 2017-06-13
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. Byggnadsarbetena får påbörjas när bygglovet vunnit laga
kraft. Påbörjan tidigare sker på egen risk.
3. Med detta startbesked beslutar utskottet för samhällsbyggnad att
kontrollplanen fastställs. Kontrollplanen ska inlämnas till
byggavdelningen som underlag för slutbesked.
4. Avgift: 6759 kronor (faktura skickas separat)
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 §.
Upplysningar
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. 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 vinner laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §).
Beslutet vinner 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
Sökanden
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§ 150

Dnr 2017/1178

Förslag policy för solenergianläggningar
Beskrivning av ärendet
Byggenheten tillsammans med energirådgivare Niklas Andersson har arbetat
fram ett förslag till en policy för solenergianläggningarna. Förslaget
diskuterades under mötet.
Beslutsunderlag
Förslag till policy för solenergianläggningar
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Utskottet för samhällsbyggnad har tagit del av förslaget och skickar
tillbaka till byggenheten för fortsatt arbete.
Beslutet skickas till
Byggenheten
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§ 151

Dnr 2017/1246

Brandkårens avgifter 2018
Beskrivning av ärendet
Räddningschefen har framtagit förslag till avgifter för Brandkårens
verksamhet.
Revideringen behöver fastställas av kommunfullmäktige genom beredning
av samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen.
De revideringar som gjorts i 2018 – års avgiftslista jämfört med 2017 är att
de har justerats upp med 3 % avseende personalkostnadsgrundade tjänster
och
1,5 % beträffande inflationsgrundade kostnadsökningar.
2017 – års avgifter redovisas inom parentes.
En annan förändring i beskrivningen av avgifterna är att Brandkåren ej
längre tillhandahåller extern kursverksamhet.
Detta överlåts till marknaden.
Intern utbildningsverksamhet inom kommunens sektorer kvarstår i sedvanlig
ordning.
Även extern uthyrning av lokaler tas bort, detta mot bakgrund av att
Brandkåren, kommunens sektorer och ambulansens nyttjande av lokaler
inom räddningsstationen är så frekvent att det inte finns utrymme för extern
uthyrning.
Sektorns/avdelningens bedömning
Räddningschefen bedömer att avgifterna och förändringarna i övrigt är
skäliga.
Ekonomi
Ekonomiska konsekvenser för kommunen och den enskilde är små.
Avgifterna utgör inte självfinansiering av verksamheten.
Självfinansiering kräver utredningsresurser mot bakgrund av dess
komplexitet, vilket framkom bl.a. i samband med framtagandet av nya
konkurrenslagstiftningen och SKL´s (Sveriges Kommuner och Landsting)
fråga till lagrådet beträffande definition av begreppet självfinansiering.
Frågan behandlades inte av lagrådet.
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Samverkan med fackliga organisationer
Bedöms ej nödvändiga mot bakgrund av att avgifterna tillhör kommunens
styrning av verksamhet samt att avgifterna inte innehåller någon ny
verksamhet eller organisationsförändring.
Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Brandkårens avgifter 2018
Utskottet för Samhällsbyggnads förslag till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige
1. Anta förslag till taxa för brandkåren 2018.
Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
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§ 152

Dnr DiaNr.

Ny mötestid september
Beskrivning av ärendet
Utskottet för samhällsbyggnad planerade möte den 19 september föreslås
flyttas till den 26 september på grund av frånvara av tjänstemän.
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Att flytta planerat möte den 19 september till den 26 september
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§ 153

Montering av solceller på garage och uthus/förråd
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

För området gäller detaljplan och omfattas av riksintresse för kulturmiljö.
Åtgärden avser montering av solceller på garage och uthus/förråd.
Länsstyrelsens kulturmiljöfunktion anser att den äldre förrådsbyggnaden har
ett sådant kulturhistoriskt värde och ligger så väl exponerat vid vägen och
mot det öppna bytorget att dess tak inte ska beläggas med solceller. Garaget
har inte lika högt kulturhistoriskt värde, det ligger inte närmast
genomfartsgatan, men det ligger väl exponerat vid den öppna torgplatsen.
Länsstyrelsen rekommenderar därför att bygglov inte medges för åtgärden.
Hela Länsstyrelsens yttrande bifogas protokollsutdraget.
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.
Utskottet för samhällsbyggnad saknar med hänvisning till ovanstående
möjlighet att uttala en positiv inställning till aktuell ansökan.
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Sökanden ges möjlighet att ta del av nedanstående och inkomma med
synpunkter inom tre veckor efter mottagandet av detta protokoll.
Beslutet skickas till
Sökanden
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