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Sammanträdesdatum
2017-12-12

Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

Ärendelista

Val av justerare
§ 202 Sektorschefen informerar
§ 203 Avdelnings-/enhetschefer informerar
§ 204 Delegeringsbeslut
§ 205 Svar på medborgarförslag om att uppmärksamma att Leksand ligger på längdgrad

15 genom att sätta upp en plakett på majstångsfundamentet
§ 206 Förnyad ansökan om planbesked för Norra Riksvägsinfarten, Noret 2:27 m fl
§ 207 Förlängning av tillfälligt lov, Noret 62:52
§ 208 Anläggande av brygga, strandskyddsdispens, 
§ 209 Tillbyggnad av en/tvåbostadshus, 
§ 210 Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus och fritidshus, 
§ 211 Nybyggnad av en/tvåbostadshus och garage, 
§ 212 Nybyggnad av fritidshus, 
§ 213 Nybyggnad av stall, (uthus/förråd under vintertid)
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Sammanträdesdatum
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Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

§ 202 Dnr DiaNr.

Sektorschefen informerar

Beskrivning av ärendet
1. Budgetprognos oförändrad + 3,1 mkr
2. 3,1 miljoner från Boverket, 1,4 miljoner trafikverket för 

centrumplanen
3. Sektorsdag, 11/12. Föreläsning av professor från Karolinska Institutet 

– Kultur och hälsa. 
4. Möte Dala Vatten och Avfall. Konstruktivt, kommer träffas minst en 

gång per kvartal. 
5. Insjöns intresseförening 23/11
6. Möte Länsstyrelsen och Vattenmyndigheten, diskutera bland annat 

dagvattenhantering med mera 7/12 Tällberg
7. Ugandaresa Åke, Anne-Lie och Birgitta 
8. Olsnäs, yrkande om ersättning
9. Skolbibliotek, verksamhet anpassad
10. Årets friluftskommun, påbörjat svarande av 2017 enkät
11. Kommunalförbund Räddningstjänst, första möte genomfört. 

Beslutet skickas till
Verksamhetsekonom
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Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

§ 203 Dnr DiaNr.

Avdelnings-/enhetschefer informerar

Beskrivning av ärendet
Chef Plan- och karta Malin Bengtsson:

 Malin informerar om miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
Limsjöänget. Beslut i KS 2017-12-11, nästa steg är samråd av MKBn 
med berörda. 

Chef Strategisk planering/statsarkitekt Anna Ograhn
Natur

 Ansökningar om nya LONA-medel inför 2018
 Staffan Myller håller på att avsluta skötselplaner

Trafik:
 Erhållit statligt bidrag för trafikanpassningarna i centrum
 Svarat på överklagan om ”Våra vägar” 

Energi
 Ansökan till energimyndigheten för finansiering de nästkommande 

tre åren.  
Övrigt

 Träffat byggherrar för Hesseborn
 Besök från Högskolan Dalarna, studenter som är intresserade av hur 

vi arbetar med utformning och gestaltning. 

Chef Myndighet, Jonas Slars 
 Fortsatt stort inflöde av ansökningar. 23 fler än 2016 fram till slutet 

av november. 

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

Beslutet skickas till
Verksamhetsekonom

4



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2017-12-12

Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

§ 204 Dnr 2016/70

Delegeringsbeslut
Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare och 
bostadsanpassare:

 Bostadsanpassningsärenden enligt bostadsanpassningslagen 2017-11-01 
till och med 2017-11-30

 Byggärenden enligt plan- och bygglagen 2017-11-01 till och med 2017-
11-30

Miljöchef, alkoholhandläggare och miljöinspektörer:

 Tillsynsärenden enligt livsmedelslagen, miljöbalken och alkohollagen 
2017-11-01 till och med 2017-11-30

Räddningschef och Brandförman: 

 Tillsynsärenden enligt LSO, offentliga tillställningar, förelägganden,
 brandfarliga och explosiva varor och bygglovremisser 2017-11-01 till 

och med 2017-11-30

Trafik:

 Parkeringstillstånd

 Yttrande gällande tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter, 
byggcontainer Trädgårdmässa, dnr 2017/1561

Utskottet för samhällsbyggnads förslag till beslut i 
kommunstyrelsen 

1. Godkänna redovisningen 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesdatum
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Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

§ 205 Dnr 2017/1544

Svar på medborgarförslag om att uppmärksamma att 
Leksand ligger på längdgrad 15 genom att sätta upp en 
plakett på majstångsfundamentet

Beskrivning av ärendet
Det har inkommit ett medborgarförslag om att uppmärksamma att den 15:e 
längdgraden passerar genom Leksand. Förslaget är att kommunen bör sätta 
upp en plakett på majstångsfundamentet vid Carl Ohlson samt markera en 
linje ner mot älven med mörkare plattor.

Sektorns/avdelningens bedömning
Det har tidigare kommit in medborgarförslag för att uppmärksamma den 
15:e längdgraden. I samband med ombyggnationen av Z-torget 2015 togs 
detta med i utformningsförslaget. Det resulterade i en informationsskylt på 
platsen samt markering med 15 st mässingspuckar i en linje i exakt rätt 
koordinater enligt meridianen. I och med detta finns inga behov av att 
ytterligare uppmärksamma den 15 längdgraden på andra platser. 

Utskottet för samhällsbyggnads förlag till beslut i 
kommunstyrelsen

1. Med hänvisning till ärendets beskrivning och bedömning anse 
medborgarförslaget besvarat.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Förslagsställaren

Anna Ograhn Chef Strategisk planering, Stadsarkitekt
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Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

§ 206 Dnr 2014/760

Förnyad ansökan om planbesked för Norra 
Riksvägsinfarten, Noret 2:27 m fl

Redogörelse för ärendet
I ärendet föreligger förnyad ansökan om planbesked från 
Näringslivsavdelningen, Leksands kommun gällande del av fastigheten 
Noret 2:27 m fl. Ansökan gäller upprättande av ny detaljplan för områdets 
västligaste del närmast järnvägen. 
Positivt planbesked beviljades av utskottet för samhällsbyggnad 2014-09-09 
§ 127. I ett beslut om planbesked ställs kravet att ett färdigt samrådsförslag 
för detaljplanen ska presenteras för utskottet inom två år, annars förfaller 
planbeskedet. För aktuellt ärende har de två åren nu löpt ut vilket föranleder 
att ansökan förnyas och ett nytt beslut behöver fattas.

För området gäller detaljplan för Norra Riksvägsinfarten, Noret 2:30 mfl   
(L 526), som vann laga kraft 2005-12-30. För aktuell del av fastigheten 
anges i gällande plan användningen utställning, restaurang, hotell, kontor, 
bilservice och livsmedelshandel max 1002 lokalarea per fastighet.

Syftet med planen är att tillåta skrymmande sällanköpshandel med en 
försäljningsyta som ej underskrider 500 kvm per fastighet. Vidare avses även 
dagligvaruhandel omfattande maximalt 1500 kvm försäljningsyta tillåtas.

Sektorns/avdelningens bedömning
Plan- och kartavdelningen bedömer att ny planläggning för fastigheten kan 
prövas och att förnyat positivt planbesked kan lämnas.

Ekonomi
Planen bekostas av sökanden.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Ansökan om förnyat planbesked 
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Sammanträdesdatum
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Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

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. Förnyat planavtal ska tecknas

3. Detaljplanen bekostas av sökanden

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

Upplysningar
Detaljplanen kan tidigast antas våren 2019.

Beslutet expedieras till
Martina Hellgren, Näringslivsavdelningen, Leksands kommun

8



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)
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Utskottet för samhällsbyggnad
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§ 207 Dnr 2017/1445

Förlängning av tillfälligt lov, Noret 62:52

Beskrivning av ärendet
Fastighet: NORET 62:52

Sökande: LEKSANDS IF FASTIGHETS AB
BOX 118
79323 LEKSAND

För området gäller detaljplan.
Aktuell fastighet är bebyggd.
Åtgärden strider mot detaljplanen genom att detaljplanen anger 
idrottsanläggningar på aktuell fastighet.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökningen, inga yttranden har inkommit.
Tillfälligt bygglov har tidigare beviljats av byggnadsnämnden 2007-12-12 § 
300 och förlängts med 5 år, 2013-03-20 § SB 57. 
Ansökan avser en förlängning av ett tillfälligt bygglov med ytterligare 5 år.

Beslutsunderlag
Ansökan 2017-10-04
Skrivelse 2017-10-04

Utskottet för samhällsbyggnads beslut 
1. Tidsbegränsat bygglov beviljas att gälla i 5 år från laga kraft datum i 

enlighet med 9 kap 33 § Plan- och bygglagen (PBL).
2. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av PBL 10 

kap. 23 §. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta 
ärende då det enbart handlar om en förlängning av befintligt ärende.

3. Slutbesked utfärdas inte i detta ärende, då slutbesked sedan tidigare 
har utfärdats för åtgärden och inga ändringar skett.

4. Avgift: 3650 kronor (faktura skickas separat)

Motivering
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för tidsbegränsat lov enligt 
PBL 9 kap. 33 §.
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Sammanträdesdatum
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Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

Upplysningar
Skall verksamheten i framtiden fortsätta måste sökanden initiera en 
detaljplaneändring så att detaljplanen kan ändras. Bygglovet kan inte 
förlängas mer efter denna förlängning.

Beslutet vinner laga kraft 4 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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§ 208

Anläggande av brygga, strandskyddsdispens,  

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

Ansökan avser strandskyddsdispens. Aktuell plats är belägen vid sjön Siljan. 
Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området.

Sökanden avser uppföra en ny brygga i anslutning till befintlig båtplats.

Området ligger inom riksintresse för friluftsliv och särskilda 
hushållningsbestämmelser finns för området. Området ligger inom 
riksintresse för naturvårdssynpunkt. Området ligger inom riksintresse för 
kulturminnesvård. Fastigheten ligger även inom område där särskilda 
hushållningsbestämmelser enligt miljöbalkens (MB) 4 kap. ska iakttas med 
hänsyn till natur- och kulturvärdena och är därför av riksintresse.

Miljöchef Olle Ryberg har tillstyrkt strandskyddsdispens för uppförande av 
brygga.

Samfälligheten Laknäs, Östanhol, Kullsbjörken S:80 har tillstyrkt åtgärden.

Beslutsunderlag
Ansökan 2017-10-19
Situationsplan 2017-10-19
Ritningar 2017-10-19
Beskrivning 2017-10-19
Foto 2017-10-19

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Strandskyddsdispens beviljas.
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Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

- Bryggans yta får användas för ändamålet. Platsen ska fortfarande 
vara tillgänglig för allmänheten och får inte privatiseras.

Skyltanordningar som avhåller allmänheten från att nyttja 
strandområdet får inte uppföras.

2. Avgift: 2290 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.

Upplysningar
Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet, varför utgången av besvärstiden 
- tre veckor från den dag Länsstyrelsen fått del av beslutet - bör avvaktas.

Tillstånd för vattenverksamhet kan krävas från Länsstyrelsen Dalarna.

Strandskyddsdispensens giltighetstid sammanfaller med bygglovet.

Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som avses med 
dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den 
dag då beslutet vunnit laga kraft.

Hur man överklagar
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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§ 209

Tillbyggnad av en/tvåbostadshus, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

Åtgärden avser tillbyggnad en/tvåbostadshus av ett uterum och utbyggnad av 
förråd. Utbyggnad av förråd avser en höjning på fasadlivet med 20 cm.

Bygglov har tidigare beviljats 2012-11-05 § 196. Ärendet blev överklagat 
pga att grannar påpekade att utsikten skulle försämras på grund av den 
tilltänkta byggnationen. Länsstyrelsen beslutade 2013-04-29 att avslå 
överklagandena då man ansåg att lämplighetskraven enligt 2 kap PBL och 3 
kap MB uppfylls för byggnationen.

Beslutsunderlag
Ansökan 2017-11-03
Ritning 2017-11-03
Situationsplan 2017-11-03

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: 3644 kronor (faktura skickas separat)
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Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

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.

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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§ 210

Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus och 
fritidshus, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

Ansökan avser förhandsbesked för bostadshus på fastigheten  
Områdesbestämmelser finns för området.

För Ullvi gäller riksintresse för naturvård och kulturmiljövård. Eventuell ny 
bebyggelse bör inte lokaliseras så att pågående jordbruksdrift hindras eller 
försvåras. Den nya lokaliseringen ligger precis i kantzonen till befintlig 
jordbruksmark vilket gör att jordbruksmark inte tas i anspråk för åtgärden. 
Lokaliseringen blir en förtätning av den redan befintliga 
bebyggelsestrukturen i området.

Sökanden avser fastighetsreglera ca 1000 kvm som nytillkommande tomt i 
anslutning till den befintliga bebyggelsen i området.

Dala Energi påpekar att de har ledningar som korsar fastigheten. Vid en 
ansökan om bygglov kommer huset ges en placering i samråd med Dala 
Energi som har ledningar på fastigheten.

Ett yttrande har inkommit från berörda fastighetsägaren som påtalar att det är 
positivt med nybyggnad av bostads/fritidshus.

Dala Vatten har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan, eventuellt yttrande 
införväntas till sammanträdet.

Beslutsunderlag
Ansökan 2017-11-07

Situationsplan 2017-11-07

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Förhandsbesked beviljas.
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- Vid kommande bygglovsprövning kommer stor vikt att läggas på 
utformning av byggnaden i enhetlighet med omgivande 
byggnader då området ligger inom riksintresse för 
kulturmiljövård.

2. Avgift: 8959 kronor (faktura skickas separat)

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

Ansökt åtgärd uppfyller kraven i PBL 2 kap. och ska inte föregås av 
detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i PBL 4 kap. 2 eller 3 § . 

Lokalisering är förenlig med kommunens översiktsplan. Fastigheten bedöms 
vara en lämplig tomtplats och en naturlig förtätning av befintlig byklase.

Upplysningar
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år 
efter det att beslutet vunnit laga kraft enligt PBL 9 kap. 39 §. Sökanden 
upplyses också om att förhandsbeskedet inte medför rätt att påbörja den 
sökta åtgärden.

Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes 
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet.

Hur man överklagar
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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§ 211

Nybyggnad av en/tvåbostadshus och garage,  
1

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området.
Åtgärden avser nybyggnad av bostadshus och garage.

Anslutning kan ske till kommunala vatten- och avloppsledningar. Yttrande 
från Dala Vatten och Avfall bifogas protokollsutdraget.

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

Då byggnation sker närmare tomtgräns än 4.5 meter har medgivande lämnats 
från berörda grannar. 

Beslutsunderlag
Ansökan 2017-09-01
Ritning 2017-11-30
Nybyggnadskarta 2017-11-30

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: Niklas Ek
Adress: Runnvägen 24, 791 53 Falun

3. Avgift: 25 411 kronor (faktura skickas separat)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(2)

Sammanträdesdatum
2017-12-12

Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

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 §).

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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Sammanträdesdatum
2017-12-12

Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

§ 212

Nybyggnad av fritidshus, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:
 

För området gäller detaljplan. Åtgärden överensstämmer med gällande 
detaljplan. Aktuell fastighet är bebyggd.

Beslutsunderlag
Ansökan 2017-11-14
Ritning 2017-11-14
Situationsplan 2017-11-14

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: 22414 kronor (faktura skickas separat)

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 §).
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Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

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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Sammanträdesdatum
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Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

§ 213

Nybyggnad av stall, (uthus/förråd under vintertid)

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:  

Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området.

Åtgärden avser nybyggnad av stall och uthus/(förråd vintertid).

Aktuell fastighet är sedan tidigare bebyggd. Berörda angränsande 
fastighetsägare har underrättats. De har ingen erinran.

Miljöinspektör Annika Mårs tillstyrker bygglovet.

Beslutsunderlag
Ansökan 2017-10-23
Ritning 2017-10-23
Situationsplan 2017-10-23

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: 4713 kronor (faktura skickas separat)
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Sammanträdesdatum
2017-12-12

Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

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.

Tillstånd kan krävas hos Länsstyrelsen för verksamhet med häst.

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

22


	Protokoll förstasida
	Sektorschefen informerar
	Beslut SB 2017-12-12
Sektorschefen informerar

	Avdelnings-/enhetschefer informerar
	Beslut SB 2017-12-12
Avdelnings-/enhetschefer informerar

	Delegeringsbeslut 
	Beslut SB 2017-12-12
Delegeringsbeslut 

	Svar på medborgarförslag om att uppmärksamma att Leksand ligger på längdgrad 15 genom att sätta upp en plakett på majstångsfundamentet 
	Beslut SB 2017-12-12
Svar på medborgarförslag om att uppmärksamma att Leksand ligger på längdgrad 15 genom att sätta upp en plakett på majstångsfundamentet 

	Förnyad ansökan om planbesked för Norra Riksvägsinfarten, Noret 2:27 m fl
	Beslut SB 2017-12-12
Förnyad ansökan om planbesked för Norra Riksvägsinfarten, Noret 2:27 m fl
	Sida 1
	Sida 2


	Förlängning av tillfälligt lov, Noret 62:52
	Beslut SB 2017-12-12
Förlängning av tillfälligt lov, Noret 62:52
	Sida 1
	Sida 2


	Anläggande av brygga, strandskyddsdispens
	Beslut SB 2017-12-12 
Anläggande av brygga, strandskyddsdispens
	Sida 1
	Sida 2


	Tillbyggnad av en/tvåbostadshus
	Beslut SB 2017-12-12 
Tillbyggnad av en/tvåbostadshus
	Sida 1
	Sida 2


	Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus och fritidshus
	Beslut SB 2017-12-12 
Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus och fritidshus
	Sida 1
	Sida 2


	Nybyggnad av en/tvåbostadshus och garage
	Beslut SB 2017-12-12 
Nybyggnad av en/tvåbostadshus och garage
	Sida 1
	Sida 2


	Nybyggnad av fritidshus
	Beslut SB 2017-12-12 
Nybyggnad av fritidshus
	Sida 1
	Sida 2


	Nybyggnad av stall, (uthus/förråd under vintertid)
	Beslut SB 2017-12-12
Nybyggnad av stall, (uthus/förråd under vintertid)
	Sida 1
	Sida 2





