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Ärendelista
Val av justerare
§ 171

Sektorschefen informerar

§ 172

Avdelnings-/enhetschefer informerar

§ 173

Meddelanden

§ 174

Delegeringsbeslut

§ 175

Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål Tyck till samt vidtagna
åtgärder 2017

§ 176

Svar på medborgarförslag om förutsättningar för bygget av s.k. höghus i Åkerö

§ 177

Medborgarförslag om projekt för att motverka spridning av lupiner

§ 178

Remissvar - Förslag till åtgärdsprogram 2018-2022 till Dalarnas miljömål

§ 179

Centrumutvecklingsplan Leksands Noret

§ 180

Nybyggnad av fritidshus samt flytt av gästhus och friggebod ,

§ 181

Nybyggnad av gäststuga, Attefall, anmälan och strandskyddsdispens,

§ 182

Sammanträdesordning 2018 - reviderat
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§ 171

Sektorschefen informerar
Beskrivning av ärendet
1. Ekonomi fortsatt prognos + 3,5 mkr
2. Vandring med Leksandsguider 23/10 Karin Westerlund, Stina Liljas.
3. Flottarnäsudden – brandövning under november.
4. Möte med Siljansnäs. Ska även träffa Fornbygruppen fredag den 27
oktober.
5. Bibliotekssamverkan länet, gemensam databas för alla böcker.
6. Räddningstjänst samverkan Siljan, 3 november med samtliga
kommuner. Samtliga kommuner går med utom Malung-Sälen.
7. Sektorsplan plus avdelningsplaner klara december.
8. Indikatorer för sektorn klart 21 november
9. Friluftsråd under bildande, kommer upp för beslut under hösten.
10. Bostadspengen, 204 kommuner har sökt bidrag. Besked om storlek
slutet av november
11. Åke, Anne-Lie med flera till åker till Soroti Uganda 25/11-4/12.
ICLD-projekt
12. Trafikverket info SKL: De vill ha bostäder nära stationerna.
13. KS 6 november: Info strategisk planering, detaljplanering och
exploatering.
14. Paddletennishall överklagat till mark- och miljödomstolen.
15. Limsjödammen- studie för åtgärder av dammen för att kunna följa
vattendomen
16. Investeringsgrupp bildad, första mötet 23/10. Ekonomi, Göran W,
Åke S, LBAB och DVAAB. Stort investeringstryck

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

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 172

Avdelnings-/enhetschefer informerar
Beskrivning av ärendet
Planavdelningen (via Åke Sjöberg):
 Alla tjänster nu tillsatta. Markingenjör David börjar 20/11
planarkitekt/översiktsplanering Andrea Andersson börjar 180115
 Kvarteret Nygårds detaljplan: Vunnit laga kraft. 4 st företag vill
bygga
 Kvarteret Storgärdet detaljplan: Ligger hos mark- och
miljödomstolen
 Detajplan Hjortnäsheten: Vunnit laga kraft
 Planbeskrivning förutsättningar Norra Käringberget pågår.
 Detajplan Sporthall i paradparken, ansökan inlämnats - påbörjas
inom kort
 Detajplan Åkerö brofäste- återupptagen planprocess. Byggare
Lillskär.
 Detajplan Rosen västra- påbörjat
 Limsjöänget- MKB klar WSP redovisas KS 6/11
Bygg (via Åke Sjöberg):
 Har mycket att göra, fortsatt stor inströmning av ärenden.
Strategisk planering:
Energi:
 Uppföljning av insatsprojekt med solfokus.
 Tittar på upplägg inför nästa år.
Trafik:
 Fokus på våra vägar. Olle Oskarsson och Lars Lindblom har varit ute
på bymöten.
 Svarat på nationella trafikplan.
Natur
 Ser över avslut Lona-projekt och planering inför nya
 Staffan Muller går i pension i februari, ser över helheten för att se
vilken rekrytering som behövs.

Justeras

Utdrag bestyrks
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Övrigt
 Ser över skriften bygga på landsbygd och i byar, sker under 2018.
Dalarnas museum i samarbete med kommunerna. Blir en digital
produkt.
 Ser över byggherrar som kommit in för kvarteret Nygård.
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Tacka för informationen och lägga denna till handlingarna.
Beslutet skickas till
Verksamhetsekonom

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 173

Dnr 2016/61

Meddelanden
Beskrivning av ärendet
Trafik


Länsstyrelsen beslutar den 27 september att förelägga Trafikverket
att vidta nödvändiga upprustningsåtgärder för rörbron vid Limsjöns
utlopp.

Bygg


Länsstyrelsen beslutar den 26 september att avslå överklagan
gällande bygglovsbeslut för nybyggnad av sportanläggning på
fastigheten Noret 58:1.



Länsstyrelsen beslutar den 5 oktober att avslå överklagan gällande
förhandsbesked och strandskyddsdispens på fastigheten

Miljö:


Länsstyrelsen beslutar den 9 september om vattenskyddsområde
Mjälgen.

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Tacka för informationen och lägga dessa till handlingarna
Beslutet skickas till
Verksamhetsekonom

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 174

Dnr 2016/70

Delegeringsbeslut
Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare och
bostadsanpassare:


Bostadsanpassningsärenden enligt bostadsanpassningslagen 2017-09-01
till och med 2017-09-30



Byggärenden enligt plan- och bygglagen 2017-09-01 till och med 201709-30

Miljöchef och miljöinspektörer:


Tillsynsärenden enligt livsmedelslagen och miljöbalken
2017-09-01 till och med 2017-09-30

Räddningschef och Brandförman


Tillsynsärenden enligt LSO, offentliga tillställningar, förelägganden,
brandfarliga och explosiva varor och bygglovremisser 2017-09-01 till
och med 2017-09-30

Trafik


Parkeringstillstånd



Yttrande gällande tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter,
penninginsamling utanför församlingshemmet 2017/1330

Utskottet för samhällsbyggnads förslag till beslut i
kommunstyrelsen
1. Godkänna redovisningen
Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Kommunstyrelsen

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 175

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 3/2017
inkommit synpunkter enligt nedan:











Farligt placerad vägskylt vid parkeringen mellan Mårtas Ica och
Tappers
Tack till personal på kommunförrådet - hämtade igelkotten vid
Norsgatan
Älvpromenaden vid Övermo har vuxit igen
Saknar rondellerna på riksvägen
Upptagen utrustning i gymmet på Leksandshallen
Dålig skyltning på motionspromenad – Älvpromenaden
Dragsängarna mot Bäckenhamn
Bibliotekets öppethållande sju dagar i veckan året om samt
utveckling av biblioteket till en samlingsplats för människor med
hjälp av volontärer
Hög häck vid Insjövägen Leksand som skymmer sikten
Hakkors och graffiti på skateboardrampen vid Åkerö
Gamla trasiga fiskodlingsburar i Älven nedanför bron mot Insjön

Beslutsunderlag
Inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna åtgärder, kvartal 3/2017
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Lägga informationen till handlingarna
Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 176

Dnr 2017/1044

Svar på medborgarförslag om förutsättningar för
bygget av s.k. höghus i Åkerö
Bakgrund
har inkommit med medborgarförslag i form av fyra frågor
som berör planerad byggnation av bostäder på Åkerö.
Kommentarer till frågorna i medborgarförslaget

Kommentar
Miljöaspekten är viktig för Leksands kommun och är en naturlig del i all kommunal
planering.
Den detaljplan som är under framtagande kommer reglera vilken användning som
är lämplig i området förutom bostäder.
Förvaltningen har inte stöd för att söka etablering för större livsmedelsetablering i
denna del av Leksand. Området är inte utpekat för livsmedel i Handelspolicyn.
Utökad exploatering av bostäder på Åkerö kan ge förutsättningar för uppstart av
mindre verksamhet kopplat mot livsmedelsförsäljning.
Detaljplanen har fokus bostäder.

Justeras

Utdrag bestyrks
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Detaljplanering av Limsjöänget, ute vid riksväg 70, pågår för att ge möjlighet till
etablering av verksamhet med dagligvaruhandel.

Kommentar
Kommunen har bedrivit en markanvisningsprocess där intresserade byggherrar fick
anmäla sitt intresse för byggnation av området och presentera sitt förslag av
bebyggelse.
Utifrån en sammanvägd bedömning av de intresserade byggherrarnas förslag till
upplåtelseform, gestaltning, exploateringsgrad, parkeringslösning och pris framstod
ett förslag som mest lämpat för exploatering vid Åkerö brofäste och förordades för
markanvisning. Beslut om markanvisning togs i Kommunstyrelsen den 22 maj
2017. I utvärderingen ingick även en bedömning av bolagets möjlighet att
genomföra projektet och bedömningen gjordes att man inom bolaget har den
kompetens, erfarenhet, referensprojekt och samarbetspartner för byggnationen som
motsvarar kommunens förväntan på en byggherre för detta projekt. Bolaget
genomför bostadsprojekt ibland annat Östersund, Hudiksvall, Gävle, Falun och
Sundsvall.
Bostadsprojektet i Leksand avser Lillskär att genomföra tillsammans med ett
byggföretag med lång erfarenhet av bostadsbyggnationer i ett gemensamt ägt bolag.

Kommentar
Leksands kommun har ambitionen att de bostäder som byggs i kommunen ska vara
av god kvalitet. I bygglovsprocessen bevakas att måstereglerna i svensk lagstiftning
följs.

Justeras

Utdrag bestyrks
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Kommentar
Kommunen försöker i möjligaste mån uppnå exploateringar som gör dem
ekonomiskt försvarbara utifrån skattebetalarnas perspektiv, dvs rätt pris för marken
i relation till kostnader för projektet. Ekonomi i uppförda projekt ligger i såväl
kommunens som byggherrens intresse, att uppförda bostäder får sådan kvalitet, pris
och avgifter som marknaden/köparna accepterar. I detta specifika projekt har
byggherren presenterat en medveten nivå avseende kvalitet i byggnation och
gestaltning, vilken också finns omnämnd i markanvisningsavtalet.
Bygglovsförfarandet säkerställer att de lagbundna energikraven uppfylls.
Leksand har statistiskt sett en mycket låg andel bostadsrätter som hämmar
bostadsmarknaden och flyttkedjan i Leksand. Många potentiella inflyttare hör av sig
direkt till kommunen och efterfrågar bostadsrätter, samma signaler ges från
mäklarna på orten. Byggherrarnas analyser av bostadsrättspriser och marknaden ger
stöd för utveckling av bostadsrätter på kommunal mark i Leksand, vilket är mycket
positivt för Leksands möjligheter att utvecklas som ort.

Utskottet för samhällsbyggnads förslag till kommunstyrelsens
för beslut i kommunfullmäktige:
1. Med hänvisning till ärendets beskrivning anse medborgarförslaget
besvarat
Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Kommunfullmäktige

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 177

Dnr 2017/1117

Medborgarförslag om projekt för att motverka
spridning av lupiner
Sammanfattning
Ett medborgarförslag angående bekämpning och omhändertagande av
lupiner har inkommit till kommunen. Förslaget går främst ut på att
kommunen och ÅVC ska samarbeta med personer/byar och andra som är
engagerade i frågan genom att tillhandahålla förpackningsmaterial och
”hämtservice”.
Det kan vara en naturlig fortsättning på det kommunala projektet varning för
lupiner att gå vidare i linje med förslaget.
Beskrivning av ärendet
Leksands kommun har under tre års tid, 2015-2017, drivit LONA-projektet
”Varning för lupiner”. Huvudsyftet med projektet var information om att
lupinerna sprider sig på oönskat vis och på bekostnad av många andra arter.
Projektet har uppmärksammats i medierna och fått visst genomslag hos
allmänheten. Engagemang för lupinbekämpning har kommit igång på flera
platser och många har frågor och funderingar på hur man ska göra med
bekämpade lupiner. Det finns information på kommunens hemsida men det
räcker inte. Det är en naturlig fortsättning på lupinprojektet att jobba med
hur man kan bekämpa och omhänderta lupiner och andra arter med oönskad
spridning.
Medborgarförslaget konkretiserar hur man kan arbeta med omhändertagande
av lupiner och föreslår kontakter med grannkommunerna.
Sektorns/avdelningens bedömning
Medborgarförslaget är bra med goda idéer om hur man kan jobba vidare med
lupinproblematiken. Lokalt engagemang är mycket betydelsefullt, det kan
vara hela skillnaden för hur man ska lyckas med att hålla områden lupinfria.
Det finns all anledning att inleda kontakter med Dala Vatten och Avfall och
grannkommunerna för att utröna hur vi kan samarbeta och gå vidare med
detta förslag. Nu har lupin-engagemanget väckts och växt – då gäller det att
var med. Det kan även vara en mening att ta med arter som jättebalsamin och
jätteloka (bägge finns på EUs lista över invasiva främmande arter som det är
förbjudet att sälja eller överlåta) och kanadensiskt gullris.

Justeras

Utdrag bestyrks
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Ge kommunekologen i uppdrag att fortsätta arbeta med frågan, att ta
kontakter med DVAAB och grannkommunerna, samt med länsstyrelsen
angående nytt LONA-projekt.
Finansiering
Kostnader – En grov uppskattning är 50 000 kronor för säckar, hämtservice,
informationsmaterial och till det kommer arbetstid.
Finansiering – en möjlighet är att söka nytt LONA-projekt som innebär 50 %
bidrag och där man kan använda arbetstid som medfinansiering.
Utskottet för samhällsbyggnads förslag till kommunstyrelsens
för beslut i kommunfullmäktige:
1. Med hänvisning till ärendets beskrivning anse medborgarförslaget
besvarat
Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Kommunfullmäktige

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 178

Dnr 2017/1304

Remissvar - Förslag till åtgärdsprogram 2018-2022 till
Dalarnas miljömål
Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen Dalarna har tagit fram en remissversion av ”Åtgärdsprogram
2018-2022 till Dalarna”. Åtgärdsprogrammen är ett resultat av en
dialogprocess under 2016-2017 som involverat ett stort antal företrädare.
Utgångspunkten för åtgärdsprogrammet är Agenda 2030 och behandlar den
miljömässiga delen av hållbar utveckling. Koppling mellan miljöfrågor och
sociala och ekonomisk frågor kommer belysas och riktar sig mot att hitta
synergimöjligheter.
Riksdagens miljömål som antog 1999 bidrar till att strukturerar miljöarbetet
och ge en systematisk uppföljning av åtgärder och miljötillstånd. På regional
nivå är det Länsstyrelsen som ansvarar för att samordna arbetet.
Länsstyrelsen ska särskilt:
1. samordna det regionala mål- och uppföljningsarbetet,
2. utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram med bred
för-ankring i länet för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen,
3. stödja kommunerna med underlag i deras arbete med generationsmålet
och miljökvalitetsmålen, och
4. verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen får genomslag i
den lokala och regionala samhällsplaneringen samt bidra till att de beaktas i
det regionala tillväxtarbetet.
Åtgärdsprogram 2018-2022 till Dalarnas miljömål är det fjärde sedan Länsstyrelsen fick miljömålsuppdraget i slutet av 1990-talet. Det ersätter tidigare
åtgärdsprogram som gällde 2013-2016.
Miljömålens åtgärdsprogram är ett övergripande miljöprogram för Dalarna
som samlar ambitioner och prioriteringar i länets strävan mot miljömålen.
Åtgärdsprogrammet identifierar ca 200 åtgärder fördelat på ca 75
åtgärdsområden. För var och en av åtgärderna har man identifierat vem som
ska vara den drivande parten samt medverkande parten. Ett exempel där
kommunerna identifierats som drivande part är naturvårdande

Justeras

Utdrag bestyrks
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skötselinsatser. Leksands kommun har identifierats som medverkande part
då det gäller timmerhussatsning Siljan.
Sektorns/avdelningens bedömning
Åtgärdsprogrammet är som tidigare mycket brett och vänder sig egentligen
till alla sektorer i samhället. För Leksands kommuns del är alla
kommunsektorer berörda men en mycket stor del faller på sektor för
samhällsutvecklings alla avdelningar.
Sektorn konstaterar att Dalarnas miljömål (härlett från de nationella
miljömålen) är viktiga och nödvändiga som underlag för miljöenhetens
årliga verksamhetsplaner.
Miljömålen tillsammans med lokala utmaningar för Leksand (t ex va-frågan)
och kommunens Vision 2025 utgör hela enhetens underlag när de prioriterar
sitt arbete enligt miljöbalken.
Man bör dock komma ihåg att åtagandet för kommunen både internt och
externt är så omfattande att en miljösamordnarresurs är helt nödvändig.
Det är viktigt att Dalarnas miljömål lyfts både i sektorn för
samhällsutvecklings ledningsgrupp och i kommunledningsgruppen. Många
åtaganden finns på plan/bygg/natur och kultursidan förutom i bolagens
ansvarsområden. Det är också viktigt att våra förtroendevalda och övriga
sektorschefer får utbildning i Dalarnas miljömål.
Handlingsprogrammet ringar väl in Dalarnas och Leksands utmaningar inom
miljöområdet och vilka åtgärder som är relevanta.
Beslutsunderlag
Remissversion – Åtgärdsprogram 2018-2022 till Dalarnas miljömål
Utskottet för samhällsbyggnads förslag till yttrande
1. Ge sektorschef Åke Sjöberg att skriva förslag till yttrande till
Länsstyrelsen.
Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg för vidare förmedling till Länsstyrelsen

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 179

Dnr 2012/564

Centrumutvecklingsplan Leksands Noret
Beskrivning av ärendet
En uttalad önskan finns att stärka Leksands Norets identitet och därmed
stärka områdets roll som ett aktivt, levande centrum i tätorten, i kommunen
och regionen. Detta gäller handel och verksamheter, trafik och det offentliga
rummet, bebyggelse och boende med mera.
Kommunstyrelsen godkände 2012-06-12 centrumutvecklingsplanen för
Noret, Leksand där följande formulering finns med: ”Målbilden är ett småskaligt och sammanhållet centrum med bibehållen handel, förtätning av
bostadsbyggnation, trafik mer på de gåendes villkor, tillgänglighet samt
allmän upprustning av området”
Efter godkännandet av centrumplanen har sektorn för samhällsutveckling
handlat upp konsulter inom området som tillsammans med tjänstemän från
samhällsutveckling har tagit fram ett gestaltningsprogram för planerad
centrumutveckling Noret. Gestaltningsprogrammet ligger till grund för de
åtgärder som planeras inom Noret på såväl kort som lång sikt. Gestaltningsprogrammet antogs av kommunfullmäktige 2014-04-28.
Genomförandet av centrumutvecklingsplanen pågår och etapp 1, byggnation
av Riddarlekparken vid Kulturhuset färdigställdes i maj 2014.
Etapp 2, Norsgatan och Z-torget godkändes av kommunfullmäktige i april
2014 samtidigt med gestaltningsprogrammet. Arbetet med ombyggnationen
var klar sommaren 2015.
Etapp 3, Sparbanksgatan mellan Bygatan och Norsgatan samt Norsgatan
mellan Uddens västra gräns fram till Kulturhuset, godkändes av kommunfullmäktige i februari 2015. Arbetet med ombyggnationen vara klar
sommaren 2016.
Etapp 4, Majstångsplatsen vid Carl Ohlson, södra Leksandsvägen mellan
Faluvägen och Norsgatan samt resterande del av Norsgatan fram till Udden
godkändes av kommunfullmäktige i november 2015. Arbetet med
ombyggnationen vara klar sommaren 2017.
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Nästa steg i förverkligandet av centrumutvecklingsplanen är etapp 5 som
omfattar Torget i centrala Leksand samt Leksandsvägen mellan Faluvägen
och Bygatan.
Arbetet med Torget började redan 2016. Då hölls idémöten där bland annat
skolelever, näringsidkare och kommunstyrelsens politiker fick svara på vad
de vill se, vad de vill göra och vad de tycker är viktigast på Torget i
framtiden. I slutet av 2016 och början av 2017 fick även allmänheten lämna
sina framtidsidéer för Torget. Åsikterna och svaren har sammanställts och de
önskemål som tydligast lyftes fram under arbetet var att Torget ska utgöra en
plats för folkliv och möten, ha en karaktär av park och grönska, möjliggöra
för bra parkering samt ha plats för restaurang och café. För att uppnå detta är
behovet att skapa ett tidlöst, flexibelt torg som är attraktiv och välkomnande
för såväl boende som besökare.
Torget är tänkt att utformas från att ha varit en parkering med ett torg till att
vara ett torg med en parkering. Detta skapas genom en enhetlig
markbeläggning med en jämn marknivå som ger flexibilitet att kunna nyttja
Torget på olika sätt. Torgets vistelseyta med fasta sittplatser i form av
långbord, konstnärlig utsmyckning och effektbelysning placeras i den norra
delen för att nyttja solläget på bästa sätt. Den befintliga byggnaden
”Torgkiosken” kan antingen bevaras, alternativt rivas och att det byggas en
ny byggnad på platsen. Det behöver tas fram en ny detaljplan som tillåter
restaurangverksamhet oavsett vilket alternativ som väljs. Torgets centrala
delar utgörs av en öppen yta som kan nyttjas för parkering i första hand.
Parkeringen avgränsas med blomsterurnor för att lätt kunna ändra hur stor
parkeringsyta som behövs. Om Torget nyttjas till max för parkering så ryms
ca 70 parkeringar, vid ett mellan alternativ om det tex är torghandel eller
liknande ryms ca 50 parkeringar och vid större marknader eller likande finns
det plats för ca 25 parkeringar och vid ett riktigt stort evenemang eller
konsert kan hela torgytan nyttjas. In-/utfart sker vi Sparbanksgatan. Längs
Leksandsvägen placeras gång- och cykelstråk samt cykelparkering och
Torget ramas in av träd och blomsterplanteringar. I det sydöstra hörnet av
Torget skapas en plats för vattenkonst som tillsammans med sittplatser
skapar en mötesplats som förbinder Norets östra delar med de västra.
Sektorns/avdelningens bedömning
Samhällsutveckling bedömer att en byggnation av etapp 5 i centrumutvecklingsplanen är ett tydligt led i förverkligandet av målbilden som lades fast
2012 om det attraktiva sammanhållna centrumet och som även beskrivs i
kommunens vision 2025.
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterad 2017-10-02
Illustrationsplan etapp 5, daterad 2017-10-02
Utskottet för samhällsbyggnads förslag till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna att detaljprojektering och genomförande påbörjas av
etapp 5, som omfattar Torget samt del av Leksandsvägen (mellan
Faluvägen och Bygatan).
Beslutet skickas till
Åke Sjöberg, Sektorschef Samhällsutveckling,
Anna Ograhn, Stadsarkitekt, avdelningschef Strategisk planering
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§ 180

Nybyggnad av fritidshus samt flytt av gästhus och
friggebod ,
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området. Aktuell
fastighet är sedan tidigare bebyggd.
Ansökan avser nybyggnad av fritidshus samt flytt av gäststuga och
friggebod.
Olle Ryberg beviljade 2016 tillstånd för minireningsverk och under
förutsättning att denna placering bibehålls tillstyrker Olle ärendet.
Berörda angränsande fastighetsägare har underrättats. De har ingen erinran.
Beslutsunderlag
Ansökan 2017-08-25
Ritning 2017-08-25
Situationsplan 2017-08-25
Utskottet för samhällsbyggnads beslut:
1. Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap.
31§.
2. Avgift: 16 822 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.
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 §.
Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän utskottet för samhällsbyggnad lämnat ett
startbesked (enligt PBL 10 kap. 3 §).
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kontakta byggnadsinspektör Maths
Ydron 0247-80496 i god tid innan ni avser påbörja arbetena.
En anmälan om en certifierad kontrollansvarig skall inlämnas före det
tekniska samrådet.
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 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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§ 181

Nybyggnad av gäststuga, Attefall, anmälan och
strandskyddsdispens,
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser anmälan och strandskyddsdispens för gäststuga. 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.
Aktuell fastighet är bebyggd sedan tidigare, på platsen har en befintlig
komplementbyggnad stått och denna ansökan avser en nybyggnad av
gäststuga på samma plats.
Beslutsunderlag
Ansökan 2017-09-26
Situationsplan 2017-09-26
Ritningar 2017-09-26
Utskottet för samhällsbyggnads beslut:
1. Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 31
a §.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag:
Namn: Jan-Erik Stors
Adress: Hagagatan 8, 793 80 Leksand
2. Strandskyddsdispens beviljas.
3. -Som tomt får tas i anspråk den redovisade och avstyckade
tomtplatsen enligt situationsplan.
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4. Avgift: 4390 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.
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. På
platsen har en tidigare komplementbyggnad varit uppförd.
Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän utskottet för samhällsbyggnad lämnat ett
startbesked (enligt PBL 10 kap. 3 §). Signerad kontrollplan ska inlämnas
som underlag för slutbesked.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kontakta byggnadsinspektör Maths
Ydron 0247-80496 i god tid innan arbetena påbörjas.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt PBL 10
kap. 4 §.
Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet, varför utgången av besvärstiden
- tre veckor från den dag Länsstyrelsen fått del av beslutet - bör avvaktas.
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
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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§ 182

Dnr 2017/1271

Sammanträdesordning 2018 - reviderat
Beskrivning av ärendet

Förslag till beslut
1. Anta mötesordningen enligt ovan

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Administrativ service
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