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Utskottet för samhällsbyggnad

Plats och tid Plenisalen, 13.00-15.00
Beslutande Ledamöter

Anne-Lie Stenberg (M), Ordförande
Aarno Magnusson (C), 1:a vice ordförande
Birgitta Jansson (S). 2:a vide ordförande
Åke Arnesson (BP)
Mats Backlund (C)
Jan-Olof Karlsson (S)
Bengt Park (KD)

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare
Elisabet Ingels (C)
Markus Kummu (V)
Mats Stenmark (M)

Tjänstemän
Sektorchef Åke Sjöberg
Myndighetschef Jonas Slars
Plan- och Kartchef Malin Bengtsson § 183-188
Chef strategisk planering/stadsarkitekt Anna Ograhn
Miljöchef Olle Ryberg § 183-184
Planarkitekt Jacob Blomkvist § 187-188
Planarkitekt Linus Wickman
Bostadsanpassare Berth Erkers § 200-201
Mark- och exploatering David Wildemo § 184
Nämndsekreterare Jenny Sarén 

Övriga

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 22 november 2017, 14.00

Underskrifter
Paragrafer 183-201

Ordförande
Anne-Lie Stenberg (M)

Justerare
Åke Arnesson (BP)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Utskottet för samhällsbyggnad

Sammanträdesdatum 2017-11-21

Datum då anslaget sätts upp 2017-11-23 Datum då anslaget tas ned 2017-12-21

Förvaringsplats för protokollet Administrativ service

Underskrift
Jenny Sarén
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Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

Ärendelista

Val av justerare
§ 183 Sektorschefen informerar
§ 184 Avdelnings-/enhetschefer informerar
§ 185 Meddelanden
§ 186 Delegeringsbeslut
§ 187 Ansökan om planbesked för ny sporthall, del av Noret 58:1 och Paraden 4
§ 188 Ansökan om planbesked för fastigheterna Noret 62:64, 62:28 mfl
§ 189 Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus, 
§ 190 Tillbyggnad av fritidshus, strandsskyddsdispens, 
§ 191 Nybyggnad av en/tvåbostadshus, garage/carport och gäststuga, 

§ 192 Byggsanktionsavgift, Tillbyggnad av industribyggnad, ändrad användning till
café/ateljé, 

§ 193 Anläggande av parkering, tillfälligt lov, 
§ 194 Nybyggnad av uthus/förråd, carport, 
§ 195 Nybyggnad av garagebyggnad och Uthus/förråd, 
§ 196 Nybyggnad av en/tvåbostadshus, garagebyggnad, gäststuga, 
§ 197 Nybyggnad av fritidshus, 
§ 198 Rivning och Nybyggnad av fritidshus, strandsskyddsdispens, 
§ 199 Nybyggnad av enbostadshus, 
§ 200 Ansökan om Bostadsanpassning - 
§ 201 Ansökan om bostadsanpassning - 
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Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

§ 183 Dnr DiaNr.

Sektorchefen informerar

Beskrivning av ärendet
1. Ekonomi- prognos fortfarande + 3,5 mkr, något osäkert
2. Möte Sveriges pensionärsförening, deras trafikgrupp- mycket positivt 

17/11
3. Möte Insjöns intresseförening
4. Flottarnäsudden- eldning 18 november
5. Förstudie Moskogsvägen, påbörjas snart
6. Läckage simbassäng- åtgärdas sommar 2018
7. Granberget- snötillverkning pågår. 
8. Paddletennis – osämja, överklagan till Mark- och miljödomstolen 

ligger kvar. 
9. Ugandautbyte v 48
10. Kulturhusbrand tillbud
11. Samverkan räddningstjänst Siljanområdet, startmöte i december. Ska 

gälla från 1/1 2019. 
12. Möte fastighetsägare Noret, fokus samverkan gällande 

parkeringslösningar och sopsorteringar 17/11
13. Skolbibliotek möte lärande och stöd
14. Natur- och Friluftsråd, möte med länsstyrelsen 21/11
15. Dala vatten, kallats in för möte för förbättrat samarbete. 
16. Statsbidrag för ökat bostadsbyggande- Leksand beviljade 3 086 494 

kr, utbetalas senast v 49.

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

Beslutet skickas till
Verksamhetsekonom
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Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

§ 184 Dnr DiaNr.

Avdelnings-/enhetschefer informerar

Beskrivning av ärendet
Miljöchef: Olle Ryberg: 
- Enskilda avlopp, LRF gick ut i media och åtgärder kring detta. För 

Leksands kommun handlar det om bakterier i avloppen som vi vill 
åtgärda. Kväve och fosfor har inte någon stor inverkan för 
inlandskommunerna. 

- Olsnäs, de har inkommit med skrivelse till KS för att yrka ersättning på 
grund av felaktig hantering. Yrkar på ersättning från kommun för 
flyttkostnad på 500 000. 

- Tillbud med matförgiftning, prov tagna

Plan- och kartchef: Malin Bengtsson:
- Om vi fortsätter enligt bostadsförsörjningsplanen så kommer vi ha ett 

överskott av lägenheter och litet underskott på villatomter. 
- Karta – fortsatt att digitalisera planer. Bra grund för e-tjänster i 

framtiden. 
- Fortsatt stor efterfrågan på mättjänster 

Chef strategisk planering, Anna Ograhn:
Trafik:
- Förstudie moskogsvägen
- Våra vägar är överklagat, jurist inkopplad
- Våra vägar broschyr i Magasinet
- Börjat flytta cyklar, man kommer först sätta en lapp på cykeln och om de 

inte flyttats inom två veckor kommer de förflyttas till förrådet.

Natur:
- Aloe sanering – har gått bra. 
- Genomfört många möten med föreningar
- Ansökningar LONA, inne första december
- Startat upp Natur- och fritidsråd

Energi
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Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

- Arbetar med ansökan till energimyndigheten för nästa år. Kan söka för 
tre år i taget istället för ett. 

Övrigt
- Samarbete med folkhögskolan, som har tagit fram förslag på vepor till 

Leksandsbron. Lisa Nyman Svensson står bakom det vinnande förslaget. 
Dessa kommer sättas upp då vinterbelysningen tas ner. 

- Vinterbeslysning har satts upp. Kommer även sättas upp på 
Leksandsvägen. 

- Genomfört möte Lions

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

Beslutet skickas till
Verksamhetsekonom
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§ 185 Dnr 2016/61

Meddelanden

Beskrivning av ärendet
 Avslag på förhandsbesked på fastighet Västanvik 80:1 har 

överklagats till mark- och miljödomstolen. Ärendet är rättidsprövat 
och har inkommit i tid.

 Länsstyrelsen beslutar att upphäva utskottet för samhällsbyggnads 
beslut den 21 februari 2017, om dispens från 
strandskyddsbestämmelser för vågbrytare/pir på fastighet Laknäs 
S:80. Dispens medges alltså inte för ansökt åtgärd. 

 Länsstyrelsen beslutar om prövning av kommunens beslut att medge 
strandskyddsdispens på fastigheten Laknäs 1:45.

 Länsstyrelsen beslutar om prövning av kommunens beslut att medge 
strandskyddsdispens på fastigheten Ål-Kilen 25:4.

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

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Verksamhetsekonom
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§ 186 Dnr 2016/70

Delegeringsbeslut
Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare och 
bostadsanpassare:

 Bostadsanpassningsärenden enligt bostadsanpassningslagen 2017-10-01 
till och med 2017-10-31

 Byggärenden enligt plan- och bygglagen 2017-10-01 till och med 2017-
10-31

Miljöchef, alkoholhandläggare och miljöinspektörer:

 Tillsynsärenden enligt livsmedelslagen, miljöbalken och alkohollagen 
2017-10-01 till och med 2017-10-31

Räddningschef och Brandförman: 

 Tillsynsärenden enligt LSO, offentliga tillställningar, förelägganden,
 brandfarliga och explosiva varor och bygglovremisser 2017-10-01 till 

och med 2017-10-31

Trafik:

 Parkeringstillstånd

 Yttrande gällande tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter, 
byggcontainer på Norsgatan, dnr 2017/1486

Övrigt:
 Yttrande lämnat till Lantmäteriet gällande fastighetsreglering, dnr 

2017/1521. Leksands kommun har ingen erinran på sökt 
fastighetsreglering.



Utskottet för samhällsbyggnads förslag till beslut i 
kommunstyrelsen 

1. Godkänna redovisningen 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Kommunstyrelsen 
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§ 187 Dnr 2017/1456

Ansökan om planbesked för ny sporthall, del av Noret 
58:1 och Paraden 4

Beskrivning av ärendet
I ärendet föreligger ansökan om planbesked från Fritidsavdelningen, sektor 
Samhällsutveckling, Leksands kommun gällande fastigheten NORET 58:1 
och PARADEN 4. 

Aktuellt område omfattas av detaljplan L 503 Förslag till detaljplan för kv 
Paraden 4 m.m (laga kraft 2002-10-15) och L 514 Detaljplan Lugnetområdet 
evenemangsarena, sportfält (laga kraft 2004-06-07). Förslag till detaljplan 
för kv Paraden 4 m.m anger bostäder och kontor som tillåten 
markanvändning. Byggnadernas höjd är reglerad till två-tre våningar och ny 
byggnation ska anpassas till den kulturhistoriska omgivningens egenart. 
Detaljplan Lugnetområdet evenemangsarena, sportfält reglerar den befintliga 
sporthallen och anger parkering väster om parkområdet Paraden. Parkgata 
och allé som avskiljer fastigheten Noret 58:1 och parkområdet ingår även i 
denna detaljplan.

Syftet med en ny detaljplan för området är att möjliggöra byggnation av en 
ny sporthall i anslutning till den befintliga Leksandshallen. Detaljplanen ska 
även möjliggöra vissa förändringar av regleringar gällande fastigheten 
Paraden 4. Planen ska även säkerställa del av det befintliga parkområdet i 
söder.

Motivering
Plan- och kartavdelningen bedömer att ny detaljplaneläggning för området 
kan prövas. 

Upplysningar
Detaljplanen kan tidigast antas hösten 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Ansökan om planbesked 
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Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Positivt planbesked under en tid av två år från dagens datum, bevil-

jas. Det innebär att ett färdigt samrådsförslag för detaljplan ska pre-
senteras för utskottet inom två år, annars förfaller planbeskedet.

2. Planavtal ska tecknas

3. Detaljplanen bekostas av sökanden

Beslutet skickas till
Planarkitekt Plan- och kartavdelningen
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§ 188 Dnr 2017/1351

Ansökan om planbesked för fastigheterna Noret 62:64, 
62:28 mfl

Beskrivning av ärendet
I ärendet föreligger ansökan om planbesked från Leksand Strand AB 
gällande fastigheterna Noret 62:28 och 62:64 m.fl. 

För området gäller kommunens översiktsplan som blev antagen 2014-07-01. 
Planområdet ingår i planeringsområdet Tätorten Leksand. Leksand Strand är 
detaljplanelagt sedan tidigare i detaljplan för Nya Orsandbaden L555 som 
reglerar markanvändningen som camping och stugby, planen vann laga kraft 
2010-06-22. 

Syftet med den nya detaljplanen är att göra vissa ändringar i nu gällande 
detaljplan. Område för idrott/badanläggning, där det idag finns ett 
poolområde ändras för att möjliggöra för fler campingplatser och servicehus. 
Gångvägar inom området behöver justeras och en korrigering av den 
administrativa bestämmelsen för trädfällning måste göras med mera. 
Lekplatsområden och strandområde önskas också ses över. Utöver 
regleringar i detaljplan L555 önskar Leksand Strand AB även ta med en del 
av den gällande detaljplanen för Leksand Sommarland L568 som ligger i 
direkt anslutning till Leksand Strand. Planen vann laga kraft 2014-05-31 och 
marken är planlagd för sommarland. Anledningen till att inkludera detta 
område är att även där möjliggöra för campingplatser och servicehus i den 
södra delen som ansluter mot Leksand Strand.

Det finns inget kommunalt dagvattennät inom planområdet. I 
detaljplanearbetet ska dagvattenfrågan utredas då ökade hårdgjorda ytor 
medför en större ytavrinning. För att bibehålla och värna karaktären i 
området är det viktigt att bevara de äldre tallarna. Viss försiktighet bör råda 
vid byggnation i nära anslutning till stranden och längs med 
strandpromenaden.

Motivering
Plan- och kartavdelningen bedömer att ny detaljplaneläggning för fastigheten 
kan prövas. 
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Ansökan om planbesked 

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Positivt planbesked under en tid av två år från dagens datum, bevil-

jas. Det innebär att ett färdigt samrådsförslag för detaljplan ska pre-
senteras för utskottet inom två år, annars förfaller planbeskedet.

2. Planavtal ska tecknas

3. Detaljplanen bekostas av sökande.

Upplysningar
Detaljplanen kan tidigast antas årsskiftet 2018/2019.

Beslutet skickas till
Planarkitekt, Plan- och kartavdelningen
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§ 189 Dnr 2017/1461

Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus, 
Yttermo 13:9

Beskrivning av ärendet
Fastighet: YTTERMO 13:9

Sökande: Ulla Tedsjö
Sandåsvägen 6
63222 ESKILSTUNA

Ansökan avser förhandsbesked för avstyckning av fastigheten Yttermo 13:9.

Aktuell fastighet är sedan tidigare bebyggd och den nu ansökta åtgärden om 
förhandsbesked avser en avstyckning av en tomt om ca 2000 m2 och en 
planerad byggnation för ett 2-planshus.

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.

Miljöenheten tillstyrker förhandsbesked men påpekar att sovrum och uteplats 
bör placeras så att bullerriktvärden inte överskrids. 

Dala Vatten och avfall påpekar att fastigheten ligger inom område 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten enligt bilaga.

Beslutsunderlag
Ansökan 2017-10-05
Situationsplan 2017-10-05

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Förhandsbesked beviljas

2. Avgift: 7090 kronor (faktura skickas separat)
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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 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.

Vid kommande bygglovsprövning kommer stor vikt att ställas på anpassning 
och placering av den tillkommande byggnaden i överenstämmelse med 
områdets karaktär.

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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§ 190

Tillbyggnad av fritidshus, strandsskyddsdispens, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av fritidshus med ett uterum och 
strandskyddsdispens för uppförande av tak över båt. Aktuell plats är belägen 
vid älven. Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området.

Aktuell fastighet är sedan tidigare bebyggd med ett fritidshus.

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.

Miljöchef Olle Ryberg har tillstyrkt bygglov för fritidshus.

Vid en dialog med sökanden om tak över båt har sökanden dragit ur i denna 
ansökan då det saknas särskilda skäl för åtgärden. Ansökan avser då endast 
tillbyggnad av fritidshus med ett uterum.

Beslutsunderlag
Ansökan 2017-10-05
Ritning 2017-10-05
Situationsplan 2017-10-05
Foto 2017-10-05 

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

31§. Beslutet avser endast tillbyggnad av fritidshus.

2. Strandskyddsdispens beviljas. Som tomtplats får tas i anspråk 
fastighetens landområde som tomt. Tomtplatsen omfattar således inte 
vattnet. Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. 
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§ 18c kan anföras att den aktuella platsen är belägen på redan 
ianspråktagen mark. Somt tomtplats får tas i anspråk.

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 och efter Länsstyrelsens besvärstid. Påbörjan tidigare sker på 
egen risk.

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

4. Avgift: 5784 kronor (faktura skickas separat)

Motivering
Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18c kan 
anföras att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark. Som 
tomtplats får tas i anspråk den tomt inom landområdet på fastigheten 
Torngården 1:4. Tomtplatsen omfattar således inte vattnet. Som särskilda 
skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18c kan anföras att den 
aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark. Somt tomtplats får 
tas i anspråk

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 §.

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.
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 §).

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.
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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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§ 191

Nybyggnad av en/tvåbostadshus, garage/carport och 
gäststuga, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området.
Anslutning kan ske till kommunala vatten- och avloppsledningar.
Miljöchef Olle Ryberg tillstyrker nybyggnation. Dagvattenfrågan ska lösas 
så att det inte vållar olägenheter för kringliggande fastigheter. Det kan finnas 
höga markradonhalter i området, radonförebyggande åtgärder måste vidtas. 
Yttrandet bifogas beslutet

Dala energi har inga synpunkter. Yttrandet bifogas beslutet.
Dala vatten tillstyrker bygglov, fastigheten ligger inom verksamhetsområde 
för vatten och spillvatten. Yttrandet bifogas beslutet.

Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Inga yttranden har inkommit.

Beslutsunderlag
Ansökan 2017-10-05
Ritning 2017-11-15
Situationsplan 2017-11-15

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

31§.

2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag:
Namn: Jan Erik Stors
Adress: Bergsängs backar 65, 793 90 Leksand
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3. Avgift: 35291 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 §.
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. 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 §).

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägare.

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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§ 192

Byggsanktionsavgift, Tillbyggnad av industribyggnad, 
ändrad användning till café/ateljé, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

Byggenheten uppmärksammades om att lager/kontor på plan 1 och 
förråd/kontor på plan 2 redan var ianspråktaget innan slutbesked utfärdats 
via ett arbetsplatsbesök på fastigheten .

Sökanden har informerats om gällande regler och påföljder. Sökanden har 
beretts tillfälle att yttra sig över tillsynsnoteringen, inga yttranden har 
inkommit

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 2017-11-21, 
samma dag som ärendet tas upp för beslut har någon rättelse inte skett i 
ärendet.

Enligt 9 kap. 20 § PBF, byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 
4 § PBL ta en byggnad i bruk efter en ändring som innebär ändrad 
användning innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked är:
För ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en 
byggnad för kultur eller idrottsevenemang, 0,05 prisbasbelopp med ett 
tillägg av 0,025 prisbasbelopp per kvadratmeter av
tillbyggnadens sanktionsarea, 
Sanktionsarean som underlag för tillbyggnadens sanktionsavgift är 200 m2– 
15 m2

 = 185 m2.
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Beslutsunderlag
Tillsynsnotering 2017-09-19

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Att med stöd av 11 kap 51 § plan- och bygglagen (PBL) av 

fastighetsägaren till 
, ta ut en byggsanktionsavgift av:   

0,05 x 44800 + 44800 x 0,02 x 185 = 22960 kronor,

2. Faktura skickas separat. Byggsanktionsavgiften ska inbetalas senast 
två månader från det att beslutet delgetts den avgiftsskyldige. (11 
kap. 61 § PBL) 

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
Fastighetsägaren
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§ 193

Anläggande av parkering, tillfälligt lov, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

För området gäller detaljplan. Åtgärden överensstämmer med gällande 
detaljplan.

Åtgärden avser tidsbegränsat bygglov för parkeringsplatser, till och med 
2022-10-01.

Trafikverket har inga synpunkter.

Beslutsunderlag
Ansökan 2017-10-13
Situationsplan 2017-10-13

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Tidsbegränsat bygglov beviljas att gälla till och med 2022-10-01 från 

lagakraftdatum i enlighet med plan- och bygglagen (PBL)9 kap. 33 §.
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: 2750 kronor (faktura skickas separat)

Motivering
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för tidsbegränsat lov enligt 
PBL 9 kap. 33 §.
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Upplysningar
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 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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§ 194

Nybyggnad av uthus/förråd, carport, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:                     
         

                 

Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området.
Bygglov för åtgärden har tidigare beviljats 2010-01-18 § 8 men inte 
påbörjats. Nu har ny ansökan inkommit.

Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Yttrande har inkommit från ägaren till fastigheten  
som anger att utsikten förstörs och att mäklare angett att värdet på 
fastigheten skulle minska. En viss del av utsikten mot Insjön försvinner, men 
inte i den omfattning så att anses som en betydande olägenhet. Att det skulle 
ske en värdeminskning på angränsande fastigheter utgör inte heller skäl för 
vägrat bygglov. 
Yttrande har också inkommit från ägarna till fastigheten  som 
också anger att utsikten förstörs samt att den tänkta byggnationen skulle 
förfula miljön längs . En viss del av utsikten mot Insjön 
försvinner, men inte i den omfattning så att anses som en betydande 
olägenhet.

Beslutsunderlag
Ansökan 2017-10-04
Ritning 2009-12-02
Situationsplan 2009-12-02

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 
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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: 3910 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 §.
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap. 
31 §.

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 skickas till
Sökanden
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§ 195

Nybyggnad av garagebyggnad och Uthus/förråd, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

Åtgärden avser tillbyggnad av uthus/förråd och carport på en befintlig 
byggnad. Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området.

Aktuell fastighet är bebyggd sedan tidigare.

Den tilltänkta tillbyggnaden placeras i fasad och gavelliv med en tillbyggnad 
om 13 meter ut från befintligt uthus, den totala ytan avser 78 m2. 

Trafikverket har beretts tillfälle att yttra sig och påpekar följande:
Vi vidhåller synpunkter från yttrande daterat 19/10 2012. 
Skälen till det är bla trafiksäkerhet och drift och underhåll. 
Om utbyggnaden placeras där de sökande önskar, kommer sikten i 
anslutningen bli skymd. Därmed kommer trafiksäkerheten att försämras och 
det drabbar både de sökande och övriga trafikanter på väg 920.
Trafikverket Region Mitt har inget emot att bygglov ges för  
under förutsättning att:
•Garaget placeras så att närmsta vägg är minst 10 meter från vägkanten. 
•En bra anslutning ordnas, exempelvis belagd och med vilplan.

Garaget får inte placeras på det önskade stället då det leder till problem 
med drift och underhåll av vägen samt att byggnaden kan skadas. Vid 
snöröjning kommer det bli snösprut på husväggen och snön blir liggande för 
nära vägen. 

För att säkerställa att den allmänna vägen och trafiksäkerheten inte skadas 
krävs tillstånd från Trafikverket för att ändra en anslutning till allmän väg. 
Detta yttrande utgör inget tillstånd.
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Besök har gjorts på platsen och byggenheten delar inte Trafikverkets 
synpunkter beträffande försämrad sikt. På platsen står ett befintligt större 
uthus med gaveln mot länsvägen, avståndet mot den närmaste delen av 
vägen är här 5 meter på den befintliga byggnaden. I sin helhet kommer 
tillbyggnaden 7-8 meter från beläggningskant. På det bifogade fotot ser man 
länsvägens dragning och fasaden på det redan befintliga uthuset. Mellan den 
tilltänkta planerade tillbyggnaden finns ett dike och en befintlig häck. Hur 
tillbyggnaden bakom häcken och diket kan bli ett siktskymmande föremål 
delar utskottet för samhällsbyggnad inte med Trafikverket. 
Bebyggelsestrukturen i många av de byar inom Leksands kommun är 
radbyar och således också i Östanhol.

Vad gäller drift och underhåll av vägen som kan påverka närheten till 
byggnaden ser inte heller utskottet för samhällsbyggnad några bekymmer i, 
fastighetsägaren har också i en separat skrivelse fråntagit Trafikverket ansvar 
på den eventuella tillbyggnaden vid uppkommande av skador som föranleds.

Vad gäller snösprut på väggen står det en befintlig byggnad ännu närmare 
vägen idag och har således stått där i 70 år och det har icke varit några 
problem hitintills.

Fastigheten har en befintlig anslutning idag, den är dessutom asfalterad en 
bit in på fastigheten. Huruvida ett vilplan ska anordnas på en flack gräsmatta 
och förbättra infarten är en fråga som Trafikverket får ta en dialog med 
fastighetsägaren om, då det enligt utskottet för samhällsbyggnad är 
uppenbart obehövligt.

Beslutsunderlag
Ansökan 2017-09-22
Ritning 2017-11-06
Situationsplan 2017-09-22

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: 3274 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 §.

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 

Jasmine Skarp Trafikverket
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§ 196

Nybyggnad av en/tvåbostadshus, garagebyggnad, 
gäststuga, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området.
Förhandsbesked och strandskyddsdispens beviljades 2015-10-20 § 135.
Miljöchef Olle Ryberg yttrade sig i förhandsbeskedet och skrev att det är en 
förutsättning att ansluta sig till allmän dricksvattenanläggning.
Enligt sökanden kommer man att ansluta sig till kommunalt vatten och 
avlopp via ett separat avtal med Dala vatten och avfall AB.
Dala vatten har också yttrat sig att möjlighet finns att ansluta till vatten och 
spillvatten via separat avtal.
Utfart avses ske mot befintlig väg.

Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. 

Yttrande nr 1 kommer från fastighetsägarna  
 som påpekar följande: förhandsbeskedet visar på en 

möjlig plats för bebyggelse som är anpassad till topografin och 
landskapsbilden inom angiven tomtgräns, landskapet består av en småskalig 
bebyggelse inramad i en landskapsbild av åkrar, utsikter mot Siljan och 
vattenflöden som Storbäcken. Med anledning av förhandsbeskedet så är de 
deras synpunkter att den nuvarande bygglovsansökan avviker mot det 
tidigare positiva förhandsbeskedet vad gäller bebyggelsen och placeringen. 
Man påpekar också att byggnadsvolymen är avsevärt större och placeringen 
avviker i förhållande till förhandsbeskedet. I yttrandet framkommer också att 
man är orolig för att en eventuell avloppsanläggning på fastigheten kan 
förorena nedströms belägna fastigheter. Avslutningsvis påpekar man att 
dessa synpunkter vill de att utskottet för samhällsbyggnad ska ta hänsyn till.
Utskottet för samhällsbyggnad har tagit del av dessa synpunkter och påpekar 
följande: En ansökan om förhandsbesked är en lokaliseringsprövning som 

28



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(5)

Sammanträdesdatum
2017-11-21

Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

görs utifrån om platsen är lämplig att bebygga utifrån plan och bygglagens 
andra kapitel, och markens lämplighet för avsett ändamål. Några detaljfrågor 
som byggnadens utformning eller exakta placering görs inte i denna ansökan 
utan görs senare i bygglovsskedet. Saker att ta hänsyn till i förhandsbeskedet 
är bl.a att markområdet ska användas till det som det är mest lämpat för. Det 
ska finnas möjlighet att anordna vatten och avlopp, väg till fastigheten etc.
Således är det utskottet för samhällsbyggnad uppfattning att man inte delar 
de synpunkter som inkommit med avvikelse från förhandsbeskedet till den 
nu ansökta åtgärden i bygglovsansökan. Utformning och placering av 
bostadshuset görs i detta bygglov.
Vad gäller synpunkterna beträffande avloppsanläggningen kommer det inte 
att föreligga någon risk då sökande inte ska ha en egen avloppsanläggning 
utan ska i separat avtal med Dala vatten och avfall dra fram både 
dricksvatten och spillvatten till fastigheten för anslutning till kommunalt 
vatten och avlopp.

Yttrande nr 2 från fastigheten  påpekar att fastighetsägaren vill 
att utskottet för samhällsbyggnad tar hänsyn till den borrade brunnen som 
finns på fastigheten. Utskottet för samhällsbyggnad påpekar att 
dagvattenfrågan kommer att behandlas i kommande tekniska samråd och att 
dagvattenfrågan ska lösas av byggherren på ett tillfredsställande sätt, dvs 
avleda dagvattnet från den borrade brunnen på fastigheten  och 
mot företrädesvis den ravin och bäck som går sydväst om fastigheten. 
Byggherren kommer också att få förhålla sig till att vid schaktning och 
förberedelse för friläggande av schaktbotten, förhålla sig minst 1 meter över 
potentiellt berg i dagen. 

Yttrande nr 3 kommer också från fastighetsägarna till fastigheten  
där man påpekar problem med vattenavrinning vår, sommar och höst.

Främst från Storbäcksvägen som fungerar som tillfartsväg till fastigheterna 
och till båtplats. Vid kraftiga regn och under vårsmältningen blir backen ner 
mot stranden ofta underminerad. Förra året reparerades vägen från 
fotbollsplanen i Grytnäs med att justera lutningen och att göra ett dike för 
att få vattnet att rinna ner till bäcken. Arbetsinsats och kostnad för underhåll 
har fastigheterna  delat på. 
Vidare så påpekas också att man grävt ett dike vid uppfarten till fastigheten 

 då vägen har underminerats och holkats ur flera gånger, så att det blir 
osäkert att ta sig upp med bil. Man påtalar också att vid plogning vintertid 
så är det angeläget att det finns plats för snömassor oavsett om det utförs 
med snöslunga eller vägplogning och att man vintertid anlitar plogare för 
skottning och snöröjning av backen. Denna kostnad delas idag mellan 
fastighetsägarna och påpekar att det då är nya förutsättningar i området 
med fasta boende undrar hur plogningen ska fungera. Som de uppfattar det 
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hela så kommer den nya fastigheten att schakta ur marken så entréer och 
uppfart kommer ligga i nivå med vägens markplan.
Utskottet för samhällsbyggnad har tagit del av ovanstående synpunkter och 
kan konstatera att det enligt ovanstående synpunkter funnits ett problem med 
vattenavrinningen efter vägen, då fastighetsägarna reparerat vägen och grävt 
ett dike torde problemet med vattenavrinningen nu vara avhjälpt. Problemet 
med vattenavrinningen efter denna väg är konstant oavsett om denna 
fastighet bebyggs eller inte, och kan således inte utgöra något problem. Ur 
det andra perspektivet kan utskottet för samhällsbyggnad konstatera att 
kommande fastighetsägare med byggnader troligtvis kommer att få vara med 
att dela på de framtida kostnaderna som kommer att uppstå, och då är det ju 
fler som är med och betalar på vägunderhållet. Vad gäller snöröjning och 
plogning är det ju också ur en positiv synpunkt att de kommer flera 
fastighetsägare som kan dela på denna framtida kostnad, någon skillnad på 
snöröjning kommer troligtvis inte att föreligga gentemot hur det fungerar 
idag. Det finns fortfarande stora ytor att förlägga snömassor på vid kraftig 
nederbörd. Vad gäller husets sockelhöjd kan vare sig entré eller uppfart 
kunna ligga i nivå med vägens markplan utan förläggas ett par decimeter 
ovanför vägen för att förhindra vattenavrinning till huset så att det istället 
avleds på en sätt som gör att fastighetsägaren gör en bra dagvattenavledning 
från fastigheten så att det inte skapas olägenheter för andra intilliggande 
fastigheter eller sin egen byggnad.

De synpunkter som har inkommit föranleder inte utskottet för 
samhällsbyggnad att inta en negativ ställning till den ansökta åtgärden.

Vad gäller utformning och placering i den nu ansökta åtgärden om bygglov 
kan utskottet för samhällsbyggnad påpeka att byggnaden är ett större 
bostadshus med tillhörande komplementbyggnader som garage och 
gäststugor. Fastigheten  har en fastighetsareal om ca 5300 kvm, 
de tillkommande ytorna för de ansökta åtgärderna är ca 430 kvm 
byggnadsyta vilket ger en bebyggelsegrad om 10 % av den totala 
fastighetsarean.
Sökanden har justerat färgsättningen på takkuporna till en enhetlig faluröd 
panel och rött taktegel likt den övriga byggnaden för att det estetiskt ska 
smälta samman med de övriga byggnaderna i området. I övrigt bryter 
takbeklädnaden av aluzink volymen för förbindelsegång och vinter trädgård.

Skriftligt medgivande finns från fastighetsägaren  
 att byggnation får placeras 2.84 meter från tomtgräns. Skriftligt 

medgivande finns också från byföreståndaren i Grytnäs by att byggnaden får 
placeras 2.84 m från väg.
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Beslutsunderlag
Ansökan 2017-10-16
Ritning 2017-11-10
Situationsplan 2017-10-16

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

31§.

2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag:

Namn: Jan-Erik Stors

Adress: Bergsängsbackar 66, 793 70 Leksand

3. Avgift: 35764 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 §.

Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap. 
31 §.

Upplysningar
Inför det tekniska samrådet skall den geotekniska undersökningen 
presenteras. Eventuella åtgärdspunkter enligt denna skall in i kontrollplanen.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kontakta byggnadsinspektör Maths 
Ydron i god tid innan arbetena ska påbörjas.

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.
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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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§ 197

Nybyggnad av fritidshus, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området.
Miljöchef Olle Ryberg tillstyrker bygglovet, om vatten ansluts till huset 
krävs en godkänd avloppsanläggning, tillstånd för denna söks hos 
miljöenheten. Yttrandet bifogas beslutet.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Inga yttranden har inkommit.

Beslutsunderlag
Ansökan 2017-08-02
Ritning 2017-08-02
Situationsplan 2017-10-12

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: 10587 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
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 skickas till
Sökanden
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§ 198

Rivning och Nybyggnad av fritidshus, 
strandsskyddsdispens, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

Ansökan avser rivning av befintlig byggnad samt nybyggnad av nytt 
fritidshus på samma plats.

Fastigheten ligger precis utanför områdesbestämmelser för Östra Rönnäs. 
Detaljplan finns inte för området. Aktuell plats är belägen vid sjön Insjön. 
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.

Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Inga yttranden har inkommit.

Miljöchef Olle Ryberg har yttrat sig i ärendet. Avloppsfrågan bedöms kunna 
lösas för fastigheten. Ansökan ska dock göras till miljöavdelningen.

Beslutsunderlag
Ansökan 2017-10-05
Ritning 2017-10-05
Situationsplan 2017-10-05

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Rivningslov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 

kap. 34 §.
2. Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 

31§.
3. Strandskyddsdispens beviljas. Som tomt får tas i anspråk den 

redovisade tomtplatsen på sedan tidigare ianspråktagen mark. 
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4. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag:
Namn: Nils Berglund
Adress: Gärde Djuravägen 1, 793 50 Leksand

5. Avgift:  kronor (faktura skickas separat)

Motivering
Aktuella byggnader omfattas inte av rivningsförbud i detaljplan eller 
områdesbestämmelser och omfattas inte heller av bevarandekrav på grund av 
byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga 
eller konstnärliga värde enligt PBL 9 kap. 34 § samt ej heller av 
upprustningsåläggande enligt bostadssaneringslagen 2 §.

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 avskuren från stranden av en väg samt att 
den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark. Allmänhetens 
tillträde till strandområdet begränsas inte av en etablering på platsen och 
växt- och djurlivet bedöms inte påverkas.

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 §.

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 §).

36



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
3(3)

Sammanträdesdatum
2017-11-21

Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

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.

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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§ 199

Nybyggnad av enbostadshus, 

Beskrivning
Fastighet:

Sökande:

Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området. 
Förhandsbesked för bostadshus beviljades 2017-07-04 § 130.
Utfart avses ske mot befintlig byväg. Anslutning kan ske till kommunala 
vatten- och avloppsledningar.

Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Yttrande har inkommit från  som anför att 
situationsplanen inte överensstämmer med den i förhandsbeskedet eftersom 
det tillkommit en bod som placeras nära deras gräns och kommer att påverka 
utsikten. Detta beslut gäller dock endast bostadshus. Komplementbyggnader 
kommer att behandlas senare.

Fasadfärgen kommer att vara faluröd samt tegelrött tak.

Beslutsunderlag
Ansökan 2017-08-22
Ritning 2017-08-21
Situationsplan 2017-10-16

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

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

kontrollansvarig godtas byggherrens förslag:
Namn: Nils Berglund
Adress: Gärde Djuravägen 1, 793 50 Leksand

3. Avgift: 24 282 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 §.

Bindande förhandsbesked finns för fastigheten. I en ansökan om 
förhandsbesked prövas frågan om markens lämplighet att bebyggas. I detta 
beslut har endast bostadshus prövats. Komplementbyggnader kommer att 
behandlas senare.

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.

Vid tekniskt samråd och utsättning av byggnaden ska en lämplig sockelhöjd 
tas fram som förhåller sig till vägen för att byggnaden inte ska bli en siluett 
gentemot omgivningen.

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
Sökanden
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§ 200

Ansökan om Bostadsanpassning - 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

Ansökan avser en ansökan om bostadsanpassningsbidrag för en trapphiss till 
andra våningen, dörröppnare vid entrédörren och ett rullstolsförråd utanför 
bostaden.

Familjen har fått sin lägenhet tilldelad av kommunens boendesamordnare i 
samband med att de kom till Sverige. Lägenhetskontraktet har nu övergått 
till eget kontrakt enligt uppgifter från Leksandsbostäder.

Beslutsunderlag
Ansökan 
Intyg
Tjänsteanteckning
Kammarrätts dom 2007-412

Utskottet för samhällsbyggnads beslut

1. Avslag enligt §§ 6 och 9 Lagen om bostadsanpassningsbidrag 
(1992:1574)

2. Avslag enligt 9 § (1992:1574)Vid köp eller byte av bostad lämnas 
bostadsanpassningsbidrag till kostnadskrävande åtgärder endast om 
det finns särskilda skäl för att välja en bostad som kräver anpassning. 
Lag (2000:527).

3. Avslag enligt 6 § (1992:1574) lämnas bostadsanpassningsbidrag för 
åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i 
anslutning till den bostad som skall anpassas. 

Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden skall 
vara ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade.
Bidrag lämnas dock inte om de sökta åtgärderna behöver vidtas redan av 
väsentligen andra orsaker än behovet av anpassningen. Lag (2000:527).
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Avslag-enligt § 6 lagen (1992:1574) annan bygglagstiftning.
Boverkets byggregler (BBR) föreskrifter och allmänna råd till följande lagar 
och förordningar.
plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
plan- och byggförordningen (2011:338), PBF.
BBR avsnitt 5 5:334 Utformning av utrymningsvägar.

Enligt lagen om skydd vid olyckor (LSO 2003:778) får inte föremål i 
trappuppgångar försvåra eller förhindra en trygg utrymning av byggnaden i 
händelse av brand.

Enligt MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – är det viktigt 
att hålla trapphus rent från sådant som hindrar framkomligheten.

Motivering 
Vid byte av bostad lämnas bostadsanpassningsbidrag till kostnadskrävande 
åtgärder endast om det finns särskilda skäl för att välja en bostad som kräver 
anpassning. Sådana särskilda skäl saknas till val av denna bostad. 

Trapphissen inskränker på utrymningsvägarna. Trappen är utformad så att 
det vid nedre delen av trappen redan innan installationen bara är 0.90 meter 
fritt. Enligt BBR avsnitt 5 5:334 Utformning av utrymningsvägar, bör 
utrymningsvägar ha en fri bredd på minst 0,90 meter. Eftersom 
fastighetsägaren inte tycker att man kan ta bort en bit av räcket så kommer 
fri bredd efter installationen av hissen vara mindre än 0.90 meter.

Hur man överklagar
Om Du inte är nöjd med kommunens beslut kan Du överklaga till 
förvaltningsrätten. Överklagandet ställs till Leksands Kommun, 
Samhällsbyggnadskontoret, 793 80 Leksand och ska ha inkommit till 

kommunen senast tre (3) veckor efter att Du tagit del av beslutet.

Beslutet skickas till
Sökande
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§ 201

Ansökan om bostadsanpassning - 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:
Strandvägen
 [

Ansökan avser en ansökan om bostadsanpassningsbidrag för en trapphiss till 
andra våningen, dörröppnare vid entrédörren och ett rullstolsförråd utanför 
bostaden.

Familjen har fått sin lägenhet tilldelad av kommunens boendesamordnare i 
samband med att de kom till Sverige. Lägenhetskontraktet har nu övergått 
till eget kontrakt. Familjen har uppgett att dom måste bo på andra våningen 
då barnen känner sig otrygga att bo på entréplan.

Bidrag har tidigare utgått för ett höj- och sänkbart handfat i lägenheten, 
bidraget beviljades enligt §§ 6 och 9 Lagen om bostadsanpassningsbidrag 
(1992:1574). Bidraget beviljades utifrån social skäl då kommunen ansåg att 
det saknades särskilda skäl för valet av bostaden och att anpassningen inte 
ansågs som kostnadskrävande.

Beslutsunderlag
Ansökan 
Intyg
Kammarrätts dom 2015-2087
Kammarrätts dom 2015-5325

Utskottet för samhällsbyggnads beslut

1. Avslag enligt § 9 Lagen om bostadsanpassningsbidrag (1992:1574)

2. Avslag enligt 9 § Vid köp eller byte av bostad lämnas 
bostadsanpassningsbidrag till kostnadskrävande åtgärder endast om 
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det finns särskilda skäl för att välja en bostad som kräver anpassning. 
Lag (2000:527).

Motivering 
Vid byte av bostad lämnas bostadsanpassningsbidrag till kostnadskrävande 
åtgärder endast om det finns särskilda skäl för att välja en bostad som kräver 
anpassning. Sådana särskilda skäl saknas till val av denna bostad. 

Hur man överklagar
Om Du inte är nöjd med kommunens beslut kan Du överklaga till 
förvaltningsrätten. Överklagandet ställs till Leksands Kommun, 
Samhällsbyggnadskontoret, 793 80 Leksand och ska ha inkommit till 

kommunen senast tre (3) veckor efter att Du tagit del av beslutet.

Beslutet skickas till
Sökande
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