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Sammanträdesdatum

2019-04-25
Utskottet för samhällsbyggnad
Plats och tid

Plenisalen, 13.00-17.40

Beslutande

Ledamöter
Sebastian Larsson (M)
Mikael Kyller (KD)
Birgitta Jansson (S)
Aarno Magnusson (C)
Karin Byström (C)
Mats Stenmark (M)
Jan-Olof Karlsson (S)

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare
Åke Arnesson (BP) JÄV § 56, lämnar rummet
Mats Rönnblad (S)
Markus Kummu (V)

Tjänstemän
Sektorschef Åke Sjöberg
Chef strategisk planering/stadsarkitekt Anna Ograhn
Plan- och kartchef Malin Bengtsson § 50-74
Myndighetschef Jonas Slars § 50-68
Miljöchef Olle Ryberg § 50-52
Handläggare folköl och tobak, Anette Blomqvist § 50
Jacob Blomqvist, samhällsplanerare § 69-70
Linus Wickman, samhällsplanerare § 69-73
Back Josefin Qvist, planadministratör § 69
Elise Ullbors, GIS-ingenjör § 69
Rikard Forsberg, mätingenjör § 69
David Wildemo, markingenjör § 69
Justeringens plats och tid

Övriga

Kommunhuset, tisdag klockan 10.00

Underskrifter

Paragrafer 48-76

Ordförande

Sebastian Larsson (M)
Justerare

Jan-Olof Karlsson (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Björn Arrias
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Ärendelista
§ 48

Val av justerare

§ 49

Sektorschefen informerar

§ 50

Avdelnings-/enhetschefer informerar

§ 51

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten

§ 52

Kontrollplan för livsmedelskontrollen

§ 53

Nybyggnad av en/tvåbostadshus,

§ 54

Nybyggnad av en/tvåbostadshus

§ 55

Nybyggnad av ostagat kommunikationstorn, 42 m, med teknikbod Tällberg 25:24

§ 56

Ändring av fasadfärg,

§ 57

Nybyggnad av en/tvåbostadshus, garage, installation av eldstad,

§ 58

Nybyggnad av fritidshus,

§ 59

Nybyggnad av mobiltorn och teknikbod, Noret 62:28

§ 60

Tillbyggnad av restaurang, tillfälligt lov t o m 2023-04-01, Noret 61:1

§ 61

Nybyggnad av utställningshall, Åkerö 12:26

§ 62

Tillbyggnad av en/tvåbostadshus,

§ 63

Tillbyggnad av en/tvåbostadshus,

§ 64

Nybyggnad av industribyggnad, Noret 60:3

§ 65

Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus,

§ 66

Nybyggnad av enbostadshus och garagebyggnad, installation av eldstad,

§ 67

Marklov för schaktning för anläggande av väg, Gärde 35:2

§ 68

Anmälan olovlig åtgärd,

§ 69

Presentation Plan-, mät- och kartavdelningen

§ 70

Ändring av del av detaljplan för Limhagen (Norra delen) L 386

§ 71

Ansökan planbesked Almo 129:1, Hallen 67:1 och Hallen 105:1

§ 72

Förslag till detaljplan för Nya Sporthallen (Noret 58:1 m fl)

§ 73

Förslag till detaljplan för Nya Sporthallen (Noret 58:1 m fl)

§ 74

Medborgarförslag om Leksands resecentrum

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 75

Meddelande samhällsbyggnad 2019

§ 76

Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna åtgärder 2019

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 48

Val av justerare
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Till justerare väljs Jan-Olof Karlsson (S)

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 49

Sektorschefen informerar
Beskrivning av ärendet
 Prognos för sektorn, plus 3 miljoner – mestadels på grund av
försäljning av marken vid Hesseborn. Av dessa 3 miljoner kommer
en miljon gå till bidra för ny väg vid Leksandsbröd.


Budget 2020, tufft läge. Total genomlysning av verksamheten pågår,
både tjänster och verksamheter måste bortprioriteras, även
investeringar.



Upphandling ny sporthall, paus i dagsläget. Har intressenter som är
intresserade att bygg på avvaktar beslut gällande budget.



Åke kommer genomföra ett möte med Ljusbodarnas fäbodlag för att
få förtydligande vilken form av stöd de behöver.



Påstötningar från Rättvik för att utöka samarbeta. Framförallt planoch kartverksamheten som diskuterats.



Norra Käringberget, dragning på KSAU 13 maj.
Exploateringskalkyler framtagna.



David Wildemo arbetar med omarronderingen. Kommer kosta ca
500 000 för själva förrättningarna. Positiv tilldelning av mark i
dagsläget.



Hållbarhetsfrågan, omfördelat en halvtid på näringsliv. Klart med
uppföljning av Leksands miljömål. Några åtgärder 2019 – en fossilfri
bilpark, kommer se till att kommunhuset kommer har fungerande
källsortering med mera. Kommer också lägga in den sociala biten i
ny målen för att inkludera hela Agenda 2030 perspektivet.
Kommunen arbetar även med ett matssvinnsprojekt.



Moskogsvägen, inväntar länsstyrelsen gällande utredning arkeologi.



Limsjöänget, inväntar länsstyrelsen gällande beslut för Natura 2000
och MKB.



Valborg, elden kommer tändas under förutsättning av brandkåren kan
närvara.

Justeras

Utdrag bestyrks
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Klara beredskapslistor inför sommaren ifall det börjar brinna i.



Möte med trafikverket kommer genomföras den 2 maj, där bland
annat dalabanan och rondeller på riksväg 70 ska diskuteras.



Haft möte med referensgrupp företag, positivt möte.



Har fått en anmälan gällande arenan i samband med natten då
Leksands IF gick upp i SHL.

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Tacka för informationen och lägga denna till handlingarna
Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg, verksamhetsekonom

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 50

Avdelnings-/enhetschefer informerar
Beskrivning av ärendet
Folköl- och tobakshandläggare Anette Blomqvist, informerar om nya
tobakslagen som träder i kraft 1 juli 2019.
För att få fortsätta att sälja tobak måste handlarna komma in med ansökan
innan första november. Detta kommer innebära en arbetstopp under hösten
då detta tidigare inte behövts. Får fortsätta sälja under tiden utredning pågår.
Man kommer kunna få både tillfällig och permanent tillstånd. Mycket från
tidigare lagen förs över från gamla till nya. Nytt med snus är att det måste
finnas minst 20 portioner i varje förpackning, tidigare var det minimi 19
portioner.
Kommunen får ta ut en ansökningsavgift, kommer vara 8000 och därefter en
tillsynsavgift per år. Utökat rökförbud, det kommer förbjudas med rökning
på uteserveringar.
Rökförbudet kommer också omfatta alla offentliga entréer, 2-5 meter från
ingångar. I princip betyder det att hela Norsgatan blir rökfri. Gäller även
lekparker, inhägnade idrottsplatser.
Man kan bli av med sitt tillstånd.
Som tidigare får vi utföra kontrollköp, vi får dock inte utföra någon sanktion
förknippad med detta.
Olle Ryberg
 Ärende gällande upphettning av abborre till 56 grader
innertemperatur på Tällbergsgården har avgjorts i förvaltningsrätten
och de avslår Leksands kommuns överklagan. Miljöchef Olle Ryberg
gör bedömningen att det inte finns fog för att överklaga beslutet då
han har rådgjort med livsmedelsverket om tillagningssätt och om
man hanterar fisken utifrån givna riktlinjer förkommer ingen risk att
man kan smittas av binnikemask. Utskottet håller med om hans
bedömning och att framledes blir detta en tillsynsfråga som
livsmedelshandläggarna får följa upp. Ärendet överklagas således
inte.

Justeras

Utdrag bestyrks
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Myndighetschef Jonas Slars:
 Större ärendeinströmning jämfört med förra året. Fram till sista mars
102 bygglov/anmälningar samt jämfört med 90 året innan.
 Klagomålen fortsätter komma in
Plan- och kartchef Malin Bengtsson:
 Håller på med taxa-översyn till 2020, plantaxan som räknas upp. Har
jämfört oss med grannkommunen. Tittar även på
primärkarteavgiften.
 Digitala samhällsbyggnadsprocessen, regeringen har sagt att vi ska
bli bäst i världen på att använda digitala verktyg. Malin kommer
återkomma med mer kring detta.
 Remiss; Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om
detaljplan med planbeskrivning. Kommer upp på nästan
sammanträde.
 Startat upp ett digital mötesforum men alla planenheter i Dalarna.
Chef strategisk planering Anna Ograhn:
 Leksandsvägen avstängd, arbetet med rondellen pågår.
 Håller på med Torget och lägger hällar på torgytan.
 Konstverket är levererat
 Diskussion rörande utformning av uteservering vid torgkiosken
pågår.
 Ytterligare avstängning kommer ske i samband med ny bro till
Udden, preliminärt 15 maj.
 Arbetar med ny trafikstrategi.
 Ser över taxor, bland annat kostnad för parkering vid resecentrum
Natur
 Köpt in en gps för att använda i samband med underhåll av
vandringsleder och naturreservat
 Rullar på med naturkartan, mycket information som ska in. Snart
klart.
Digitalisering
 Ser över processer i sektorn, börjat på miljö. För att se hur vi kan
arbeta smartare.
Övrigt
 Anna har deltagit på arkitekturråd Dalarna, för att prata om
kommunens kulturmiljöarbete.
 Arbetet med kulturmiljö pågår
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Tacka för informationen och lägga denna till handlingarna

Justeras
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Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg, verksamhetsekonom

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 51

Dnr 2019/393

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till
allmänheten vid Tällbergsgårdens Hotell och
Johanssons restaurang
Beskrivning av ärendet
Tillstånd till servering av starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa
alkoholdrycker meddelas av den kommun där serveringsstället är beläget,
enligt 8 kap 1 § alkohollagen.
TG Drift AB har hos Myndighetsavdelningen ansökt om tillstånd enligt 8
kap 2 § alkohollagen (2010:1622) om att servera starköl, vin, spritdrycker
samt andra jästa alkoholdrycker vid ovan rubricerat serveringsställe.
Serveringstillståndet är avsett att gälla för allmänheten och året runt.
Ansökta serveringstider är mellan klockan 11.00 till klockan 01.00 måndag
till söndag till allmänheten och klockan 11.00 – 03.00 till slutet sällskap.
Sektorns/avdelningens bedömning
Se bifogad utredning öppnad 2019-01-22 och avslutad 2019-03-25.
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Bevilja TG Drift AB org.nr 559187 - 8474 stadigvarande
serveringstillstånd till allmänheten, vid Tällbergsgården/Johanssons
Restaurang, Holgattu 1, 793 70 Tällberg.
2. Tillståndet avser servering av starköl, vin, spritdrycker samt andra
jästa alkoholdrycker till allmänheten.
3. Servering av alkoholhaltiga drycker i fristående bastu är begränsat till
starköl.
4. När servering sker vid bastun samt uteservering skall personal ha
ständig uppsikt över serveringen.
5. Servering får endast ske enligt markerade serveringsytor, se bilaga 13 gällande Tällbergsgårdens entréplan, källarplan, Perusgattugården
(annexet), inhägnad uteservering, inhägnad gräsmatta som angränsar
till huvudentrén och fristående bastu/hus.

Justeras
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6. Serveringen får påbörjas tidigast klockan 11.00 och avslutas senast
klockan 01.00 måndag – söndag. Tiden får utökas till klockan 03.00
för slutet sällskap.
Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande daterat 2019-01-22
Utredning öppnad 2019-01-22 och avslutad 2019-03-25
3 ritningar över serveringsytor
Slutligt beslut expedieras (skickas) till
TG Drift AB, Holgattu 1, 793 70 Tällberg
Alkoholhandläggare Anette Söderström Leksands Kommun
Polismyndigheten
Folkhälsomyndigheten
Länsstyrelsen

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 52

Dnr 2019/501

Kontrollplan för livsmedelskontrollen
Beskrivning av ärendet
Denna kontrollplan är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av
hur de krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls
av myndigheten. Kraven finns bl.a. i Europaparlamentets och Rådets
förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för
att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelser om djurhälsa och djurskydd.
Samhällsbyggnadsutskottet och Jävsnämnden är behörig myndighet för
kontroll enligt livsmedelslagstiftningen i Leksands kommun och ansvarar för
den operativa kontrollen vid ca 200 livsmedelsanläggningar. Dessa är bland
annat kommunala kök, restauranger, pizzerior, kaféer, butiker, bagerier och
dricksvattenanläggningar.
Betydande arbetsuppgifter inom kontrollen är att utföra inspektion, revision,
provtagning, handlägga ärenden såsom registrering och riskklassning, utreda
misstanke om matförgiftning, årligen rapportera uppgifter till
Livsmedelverket, samt fatta beslut i fråga om sanktioner, avgifter och
åtalsanmälan.
Kontrollen ska vara riskbaserad, det vill säga ske utifrån en riskklassning av
anläggningarna. Varje år ska en plan fastställas för den operativa kontroll
som miljöenheten ska utföra. Planen syftar till att kontrollen ska vara
effektiv och ändamålsenlig. Kontroll sker utifrån Miljöenhetens riktlinjer
och rutiner, utskottets/nämndens beslut samt utifrån Livsmedelsverkets
vägledningar. Vid kontrollbesöken skall fokus ligga på de särskilda risker
som finns i just den anläggningstyp som besöks.
Beslutsunderlag
Kontrollplan 2019 – Livsmedelskontroll
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Anta kontrollplan för livsmedelskontroll 2019
Beslutet skickas till
Miljöenheten

Justeras
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§ 53

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

Åtgärden avser nybyggnation av enbostadshus.
Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området.
Miljöchef Olle Ryberg tillstyrker bygglov. VA-frågan bedöms kunna lösas
för fastigheten. Avloppstillstånd ska söka hos miljöenheten. Yttrandet
bifogas beslutet.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över
ansökan. Inga yttranden har inkommit.
Beslutsunderlag
Ansökan 2019-02-18
Ritning 2019-02-18
Situationsplan 2019-02-18
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
3. Avgift: 31633 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen
började löpa 2019-02-18 och beslut fattades 2019-04-25, vilket innebär att lagstadgade
tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8
a § plan- och bygglagen(2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår av bilagan.

Justeras

Utdrag bestyrks
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Motivering
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av
mark- och vattenresurserna enligt miljöbalken 3 kap samt med den
kommunala översiktsplanen.
Ansökt åtgärd uppfyller kraven i PBL 2 kap. och ska inte föregås av
detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i PBL 4 kap. 2 eller 3 §.
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap.
31 §.

Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet
2. Remissyttrande från miljöenheten
3. Kallelse till tekniskt samråd
Upplysningar
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt
samråd bifogas beslutet.
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked
(enligt PBL 10 kap 3§). Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk
trots att det inte fått laga kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar eftersom beslutet kan komma att
upphävas om det överklagas.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt PBL 10
kap. 4 §.
Utskottet för samhällsbyggnads beslut om startbesked upphör att gälla den
dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag
som beslutet får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §).
Beslutet får laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet.

Hur man överklagar
Om Du vill överklaga detta beslut skall Du skriva till Leksands kommun,
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se.
Tala om i brevet vilket beslut Du överklagar, t ex genom att ange ärendets
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför
Du menar att utskottet för samhällsbyggnads beslut är felaktigt och vilken
ändring Du vill har i beslutet.
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Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Utskottet för samhällsbyggnad måste ha fått Ditt överklagande inom tre
veckor från den dag Du fick del av beslutet.
Utskottet för samhällsbyggnad sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen
i Dalarnas län för prövning.
Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 54

Nybyggnad av en/tvåbostadshus
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Åtgärden avser nybyggnad av enbostadshus.
Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området.
Dala vatten och avfall tillstyrker bygglov fastigheten ligger inom
verksamhetsområdet. Yttrandet bifogas beslutet.
Dala energi yttrar sig att de har en luftledning som korsar fastigheten och om
den är i vägen bör fastighetsägaren komma överens med Dala Energi om en
lösning. Yttrandet bifogas beslutet.
Mark- och exploateringsingenjör David Wildemo har inget att erinra.
Yttrandet bifogas beslutet.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över
ansökan. Inga yttranden har inkommit.
Beslutsunderlag
Ansökan 2019-02-06
Ritning 2019-03-12
Situationsplan 2019-03-12
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
3. Avgift: 26304 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen
började löpa 2019-03-12 och beslut fattades 2019-04-25, vilket innebär att lagstadgade
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tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8
a § plan- och bygglagen(2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår av bilagan.

Motivering
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av
mark- och vattenresurserna enligt miljöbalken 3 kap samt med den
kommunala översiktsplanen.
Ansökt åtgärd uppfyller kraven i PBL 2 kap. och ska inte föregås av
detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i PBL 4 kap. 2 eller 3 §.
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap.
31 §.
Upplysningar
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt
samråd bifogas beslutet.
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked
(enligt PBL 10 kap 3§). Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk
trots att det inte fått laga kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar eftersom beslutet kan komma att
upphävas om det överklagas.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt PBL 10
kap. 4 §.
Utskottet för samhällsbyggnads beslut om startbesked upphör att gälla den
dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag
som beslutet får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §).
Beslutet får laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet.

Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet
2. Remissyttrande från DVAB, Dala Energi, Marking. David Wiildemo
3. Kallelse till tekniskt samråd
Hur man överklagar
Om Du vill överklaga detta beslut skall Du skriva till Leksands kommun,
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se.
Tala om i brevet vilket beslut Du överklagar, t ex genom att ange ärendets
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför
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Du menar att utskottet för samhällsbyggnads beslut är felaktigt och vilken
ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Utskottet för samhällsbyggnad måste ha fått Ditt överklagande inom tre
veckor från den dag Du fick del av beslutet.
Utskottet för samhällsbyggnad sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen
i Dalarnas län för prövning.
Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 55

Dnr 2019/114

Nybyggnad av ostagat kommunikationstorn, 42 m, med
teknikbod Tällberg 25:24
Beskrivning av ärendet
Fastighet: TÄLLBERG 25:24
Sökande:

Net4Mobility HB
Kaserngården 4
791 40 FALUN

Ansökan avser nybyggnad av ostagat kommunikationstorn 42 m högt samt
teknikbod. Aktuell plats är belägen vid Tällbergs sjögårdar. Detaljplan finns
för området. Aktuell plats är markerad i detaljplanen med beteckningen E2,
vilket bestämmer markanvändningen till, teknisk anläggning,
transformatorstation. Indexsiffran 2 preciserar markanvändningen till enbart
transformatorstation.
I anslutning till platsen där tänkt mast i så fall kommer att stå ligger ett
område angett som förskola i planen.
Miljöchef Olle Ryberg har yttrat sig följande: Strålsäkerhetsmyndigheten gör
bedömningen att mobilmaster och liknande inte utgör någon hälsorisk ur
strålningssynpunkt. Dock kan det ur orossynpunkt finnas skäl att hålla ett
visst avstånd mellan exempelvis förskola och mobilmast. Yttrandet bifogas
beslutet.
Sökanden har beretts tillfälle att yttra sig och inkom med ett yttrande där de
anger att platsen tagits fram med hjälp av fastighetsägaren och att det nästan
inte finns några detaljplaner som anger mobilbasstationer.
Radiomaster/-torn utgör en del av infrastrukturen och tjänar ett allmännyttigt
ändamål.
Beslutsunderlag
Ansökan 2019-01-28
Situationsplan 2019-01-28
Ritningar 2019-01-28
Yttrande sökanden 2019-03-22
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Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Bygglov beviljas inte.
2. Avgift:3488 kr (faktura skickas separat)
Motivering
Detaljplan finns för området. Aktuell plats är markerad i detaljplanen med
beteckningen E2, vilket bestämmer markanvändningen till, teknisk
anläggning, transformatorstation. Indexsiffran 2 preciserar
markanvändningen till enbart transformatorstation. Åtgärden strider mot
detaljplanen varvid bygglov inte kan beviljas enl. PBL 9 kap. 30 §.

Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet
2. Remissyttrande från Miljöchef Olle Ryberg

Hur man överklagar
Om Du vill överklaga detta beslut skall Du skriva till Leksands kommun,
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se.
Tala om i brevet vilket beslut Du överklagar, t ex genom att ange ärendets
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför
Du menar att utskottet för samhällsbyggnads beslut är felaktigt och vilken
ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Utskottet för samhällsbyggnad måste ha fått Ditt överklagande inom tre
veckor från den dag Du fick del av beslutet.
Utskottet för samhällsbyggnad sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen
i Dalarnas län för prövning.
Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 56

Ändring av fasadfärg,
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Bygglov beviljades tidigare 2018-09-17 § 50. Nyu har ny ansökan inkommit
om att sökanden vill byta fasadfärg från grått till vitt.
Stadsarkitekt Anna Ograhn har yttrat sig följande. Tidigare sökt bygglov var
med en ljust grå kulör som var förenlig med detaljplanen. Bestämmelserna i
detaljplanen reglerar att nya byggnader ska utföras med röda, grå eller
brunsvarta träfasader som ansluter i karaktärsdrag hos bebyggelse i
omgivningen. Jag anser inte att det finns motiv till att frångå detaljplanen i
detta fall. Ett vitt hus blir väldigt synligt ut och lyser mer än gråa kulörer.
Beslutsunderlag
Ansökan 2019-03-13
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Utskottet för samhällsbyggnad saknar med hänvisning till
ovanstående möjlighet att uttala en positiv inställning till aktuell
ansökan.
2. Sökanden ges möjlighet att ta del av nedanstående och inkomma med
synpunkter inom tre veckor efter mottagandet av detta protokoll.

Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet
2. Remissyttrande från Stadsarkitekt Anna Ograhn

Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 57

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

För området gäller detaljplan. Åtgärden avser nybyggnad av bostadshus och
garage. Åtgärden innebär en avvikelse från detaljplanen. Detaljplanen anger
att byggnad ska utföras med souterrängvåning eller stående på pelare.
Undantag kan göras om byggnaden placeras så att de befintliga
höjdskillnaderna inom byggnadsarealen understiger 2 meter. Detta har man
dock inte klarat varför berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Inga
yttranden har inkommit.
Anslutning kan ske till kommunala vatten- och avloppsledningar.
Enligt uppgifter från sökanden ska taket vara svart och fasaden målad i en
mörkgrå slamfärg.
Beslutsunderlag
Ansökan 2019-02-14
Ritning 2019-03-07
Situationsplan 2019-03-07
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Liten avvikelse medges från gällande detaljplan.
Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 31
b §.
2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag:
Namn: Niklas Ek
Adress: Runnvägen 24, 791 53 Falun
3. Avgift: 19 493 kronor (faktura skickas separat)
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Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen
började löpa 2019-03-07 och beslut fattades 2019-04-25, vilket innebär att lagstadgade
tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8
a § plan- och bygglagen(2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår av bilagan.

Motivering
Åtgärden ligger inom område med gällande detaljplan. Åtgärden innebär en
liten avvikelse mot detaljplanen. Avvikelsen är förenlig med detaljplanens
syfte. Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov i enlighet med
PBL 9 kap. 31 b §.
Den föreslagna byggnationen innebär inte att sockelhöjden eller
byggnadshöjden skulle bli högre än vad den skulle bli med souterräng eller
pelare så avvikelsen bedöms vara av mindre omfattning och förenlig med
detaljplanens syfte.
Upplysningar
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked
(enligt PBL 10 kap 3§). Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk
trots att det inte fått laga kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar eftersom beslutet kan komma att
upphävas om det överklagas.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt
samråd bifogas beslutet.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt PBL 10
kap. 4 §. Signerad kontrollplan ska inlämnas som underlag för slutbesked.
Utskottet för samhällsbyggnads beslut om startbesked upphör att gälla den
dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag
som beslutet får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §).
Beslutet får laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet.
Hur man överklagar
Om Du vill överklaga detta beslut skall Du skriva till Leksands kommun,
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se.
Tala om i brevet vilket beslut Du överklagar, t ex genom att ange ärendets
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför
Du menar att utskottet för samhällsbyggnads beslut är felaktigt och vilken
ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
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Utskottet för samhällsbyggnad måste ha fått Ditt överklagande inom tre
veckor från den dag Du fick del av beslutet.
Utskottet för samhällsbyggnad sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen
i Dalarnas län för prövning.
Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 58

Nybyggnad av fritidshus,
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området. Åtgärden avser
nybyggnad av fritidshus på tidigare obebyggd tomt. Ett förhandsbesked på
platsen beviljades 2005 men har inte förnyats.
En dialog angående utformning och färgsättning har förts mellan sökanden
och stadsarkitekten.
Anslutning kan ske till kommunala vatten- och avloppsledningar.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över
ansökan. Inga yttranden har inkommit.
Beslutsunderlag
Ansökan 2019-02-18
Ritning 2019-03-18
Situationsplan 2019-03-27
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:
Adress:
3. Avgift: 17 962 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen
började löpa 2019-03-27 och beslut fattades 2019-04-25, vilket innebär att lagstadgade
tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8
a § plan- och bygglagen(2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår av bilagan.
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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
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked
(enligt PBL 10 kap 3§). Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk
trots att det inte fått laga kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar eftersom beslutet kan komma att
upphävas om det överklagas.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt
samråd bifogas beslutet.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt PBL 10
kap. 4 §. Signerad kontrollplan ska inlämnas som underlag för slutbesked.
Utskottet för samhällsbyggnads beslut om startbesked upphör att gälla den
dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag
som beslutet får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §).
Beslutet får laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet.
Hur man överklagar
Om Du vill överklaga detta beslut skall Du skriva till Leksands kommun,
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se.
Tala om i brevet vilket beslut Du överklagar, t ex genom att ange ärendets
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför
Du menar att utskottet för samhällsbyggnads beslut är felaktigt och vilken
ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Utskottet för samhällsbyggnad måste ha fått Ditt överklagande inom tre
veckor från den dag Du fick del av beslutet. Utskottet för samhällsbyggnad
sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i Dalarnas län för prövning.
Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 59

Dnr 2019/298

Nybyggnad av mobiltorn och teknikbod, Noret 62:28
Beskrivning av ärendet
Fastighet: NORET 62:28
Sökande:

Net4Mobility HB
Gjuterigatan 5
582 73 LINKÖPING

För området gäller detaljplan. Åtgärden avser ersättning av befintlig
mobilträstolpe med ett mobiltorn samt en ny teknikbod.
Remisser har skickats till Luftfartsverket, Försvarsmakten, Borlänge- och
Mora flygplatser, Länstyrelsens kulturmiljöenhet och kommunens
miljöenhet. Inga negativa yttranden har inkommmit.
Eftersom byggnadshöjden överskrids enligt detaljplanen har angränsande
fastighetsägare beretts tillfälle att yttra sig. Inga yttranden har inkommit.
Beslutsunderlag
Ansökan 2019-03-01
Ritning 2019-03-01
Situationsplan 2019-03-01
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Liten avvikelse medges från gällande detaljplan.
Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 31
b §.
2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag:
Namn: Staffan Lundriksson
Adress: Florettgatan 12, 254 67 Helsingborg
3. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av PBL 10
kap. 23 §. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta
ärende
4. Med detta startbesked beslutar utskottet för samhällsbyggnad att
kontrollplanen fastställs. Kontrollplanen ska inlämnas till
byggavdelningen som underlag för slutbesked.
5. Avgift: 15 395 kronor (faktura skickas separat)
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Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen
började löpa 2019-03-01 och beslut fattades 2019-04-25, vilket innebär att lagstadgade
tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8
a § plan- och bygglagen(2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår av bilagan.

Motivering
Åtgärden ligger inom område med gällande detaljplan. Åtgärden innebär en
liten avvikelse mot detaljplanen. Avvikelsen är förenlig med detaljplanens
syfte. Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov i enlighet med
PBL 9 kap. 31 b §.
Upplysningar
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked
(enligt PBL 10 kap 3§). Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk
trots att det inte fått laga kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar eftersom beslutet kan komma att
upphävas om det överklagas.
Innan anläggningen/byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats
enligt PBL 10 kap. 4 §. Signerad kontrollplan ska inlämnas som underlag för
slutbesked.
Utskottet för samhällsbyggnads beslut om startbesked upphör att gälla den
dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag
som beslutet får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §).
Beslutet får laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet.
Hur man överklagar
Om Du vill överklaga detta beslut skall Du skriva till Leksands kommun,
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se.
Tala om i brevet vilket beslut Du överklagar, t ex genom att ange ärendets
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför
Du menar att utskottet för samhällsbyggnads beslut är felaktigt och vilken
ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Utskottet för samhällsbyggnad måste ha fått Ditt överklagande inom tre
veckor från den dag Du fick del av beslutet. Utskottet för samhällsbyggnad
sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i Dalarnas län för prövning.
Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 60

Dnr 2019/381

Tillbyggnad av restaurang, tillfälligt lov t o m 2023-0401, Noret 61:1
Beskrivning av ärendet
Fastighet: NORET 61:1
Sökande:

Caymanen AB
Gamla Siljansnäsvägen 42
793 33 LEKSAND

Åtgärden avser tillbyggnad av restaurang som ett tillfälligt bygglov till och
med 2023-04-01.
Åtgärden strider mot gällande detaljplan eftersom byggnaden placeras på
punktprickad mark.
Aktuell ansökan avser inglasning av befintlig uteservering, tillbyggnad av
toaletter samt tillskapande av serveringsyta på plan 2 över befintlig
serveringsyta. Sökanden kommer enligt bifogat mail bygga allt så det är
nedplockbart om nåt skulle ske som kräver det.
Miljöchef tillstyrker bygglovet men betonar att följande ska beaktas: Ingen
hög musik bör förekomma på grund av risken för bullerstörningar för
närboende.
Siljans båttrafik genom ordförande påpekar att för M/s Gustaf Wasas
räkning inverkar inte byggnationen på verksamheten. Däremot kanske den
hindrar utsikten över älven.
Dala Energi har inga erinringar.
Dala Vatten och avfall: Ur DVAABs perspektiv finns inte några hinder för
utbyggnaden. Verksamhetsutövaren skall dock komma in med en anmälan
om utökning av byggnadsyta till DVAAB i samband med verksamhetsstart.
För anmälan finns särskild blankett på dalavattenavfall.se.
Stadsarkitekten har inga synpunkter på sökt bygglov förutom skylten på taket
som inte är lämplig. Skylten bör placeras på fasaden på samma sätt som
befintlig skylt är placerad idag.
Mark- och exploateringsingenjör har inga synpunkter på ärendet.
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Brandkåren norra dalarna påpekar att brandskyddsbeskrivning skall
upprättas och delges brand innan slutbesked.efter ombyggnation ska en
relationshandling (brandskyddsdokumentation) upprättas.
Leksandsbostäder Gata/park har beretts tillfälle att yttra sig.
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökningen, inga
erinringar har inkommit.
Skylten som anger servering ingår inte i detta beslut.
Beslutsunderlag
Ansökan 2019-03-21
Ritning 2019-03-21
Situationsplan 2019-03-21
Perspektivbilder 2019-03-21
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Bevilja tidsbegränsat bygglov beviljas att gälla till och med 2023-0401.
2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: Magnus Mårtensson,
Hagagatan 5, 793 90 Leksand
3. Avgift: 13 777 kronor (faktura skickas separat).
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige.
Tidsfristen började löpa 2019-03-21 och beslut fattades 2019-04-25, vilket innebär
att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte
reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen(2010:900). Hur avgiften
är fastställd framgår av bilagan.

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

Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet
2. Remissyttranden
Upplysningar
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägare.
Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet.
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Om sökanden vill fortsätta med verksamheten i framtiden måste en
detaljplaneändring ske. Kontakt ska därför tas med planenheten, Leksands
kommun.
Hur man överklagar
Om Du vill överklaga detta beslut skall Du skriva till Leksands kommun,
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se.
Tala om i brevet vilket beslut Du överklagar, t ex genom att ange ärendets
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför
Du menar att utskottet för samhällsbyggnads beslut är felaktigt och vilken
ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Utskottet för samhällsbyggnad måste ha fått Ditt överklagande inom tre
veckor från den dag Du fick del av beslutet.
Utskottet för samhällsbyggnad sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen
i Dalarnas län för prövning.
Beslutet skickas till
Sökanden
Mark- och exploatering
Gata/Park Leksandsbostäder
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§ 61

Dnr 2019/358

Nybyggnad av utställningshall, Åkerö 12:26
Beskrivning av ärendet
Fastighet: Åkerö 12:26
Sökande:

Leksands Folkhögskola
BOX 281
79326 LEKSAND

Åtgärden avser uppförande av utställningshall i anslutning till befintlig
folkhögskola. Bygglov har tidigare beviljats 2017-08-29 § 143. I ärendet
föreligger nu nya ritningar i vilket man avser söka ett nytt bygglov för
åtgärden.
För området gäller detaljplan. Åtgärden överensstämmer med gällande
detaljplan. Aktuell fastighet är bebyggd.
Byggnaden placeras på fiberkabel och sökanden behöver därför kontakta
Dala Energi för att flytta kabeln innan byggnationen.
Beslutsunderlag
Ansökan 2019-03-13
Ritning 2019-03-13
Situationsplan 2019-03-13
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: 9050 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen
började löpa 2019-03-13 och beslut fattades 2019-04-25, vilket innebär att lagstadgade
tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8
a § plan- och bygglagen(2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår av bilagan.
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Motivering
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.
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.

Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet
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
Om Du vill överklaga detta beslut skall Du skriva till Leksands kommun,
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se.
Tala om i brevet vilket beslut Du överklagar, t ex genom att ange ärendets
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför
Du menar att utskottet för samhällsbyggnads beslut är felaktigt och vilken
ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
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Utskottet för samhällsbyggnad måste ha fått Ditt överklagande inom tre
veckor från den dag Du fick del av beslutet.
Utskottet för samhällsbyggnad sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen
i Dalarnas län för prövning.
Beslutet skickas till
Sökande
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§ 62

Tillbyggnad av en/tvåbostadshus,
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Åtgärden avser tillbyggnad av en/tvåbostadshus på fastigheten
Åtgärden strider mot detaljplanen genom att våningsantalet överskrids. I
gällande detaljplan anges byggnadssätt bostäder friliggande med 1 våning.
Det befintliga bostadshuset som är uppfört före detaljplanens uppkomst 1984
byggdes före 1960 enligt ortofoton. Huset byggdes då som två våningar med
en suterrängvåning. Enligt dagens mätregler och TNC kännetecknas
suterrängvåningen som ytterligare en våning varvid tillbyggnaden strider
mot gällande detaljplan.
Den nu ansökta åtgärden följer form och volym utifrån den ursprungliga
byggnaden och byggs med 2 våningar och en suterrängdel. Eftersom huset
således är byggt före detaljplanens uppkomst med 3 våningar, och
tillbyggnaden utförs enligt samma form och volym kännetecknas detta som
en liten avvikelse från gällande detaljplan. Detta eftersom att byggnaden
stått där långt tidigare innan detaljplanen vann laga kraft.
Berörda angränsande fastighetsägare har underrättats. De har ingen erinran.
Beslutsunderlag
Ansökan 2019-02-26
Ritning 2019-02-26
Situationsplan 2019-02-26
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Liten avvikelse medges från gällande detaljplan. Bygglov beviljas i
enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 31 c §.
2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig.
Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag:
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Jan Erik Stors, Norr Bergsäng Bergsängs Backar 65, 793 90 Leksand
3. Avgift: 15 233 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige.
Tidsfristen började löpa 2019-02-26 och beslut fattades 2019-04-25, vilket innebär
att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte
reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen(2010:900). Hur avgiften
är fastställd framgår av bilagan.

Motivering
Åtgärden ligger inom område med gällande detaljplan
Åtgärden innebär en liten avvikelse mot detaljplanen. Avvikelsen är förenlig
med detaljplanens syfte.
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov i enlighet med PBL
9 kap. 31 c §.

Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet
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.
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
Om Du vill överklaga detta beslut skall Du skriva till Leksands kommun,
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se.
Tala om i brevet vilket beslut Du överklagar, t ex genom att ange ärendets
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför
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Du menar att utskottet för samhällsbyggnads beslut är felaktigt och vilken
ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Utskottet för samhällsbyggnad måste ha fått Ditt överklagande inom tre
veckor från den dag Du fick del av beslutet.
Utskottet för samhällsbyggnad sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen
i Dalarnas län för prövning.
Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 63

Tillbyggnad av en/tvåbostadshus,
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Åtgärden avser till byggnad av en/tvåbostadshus på fastigheten
För området gäller detaljplan. Aktuell fastighet är bebyggd. Åtgärden strider
mot detaljplanen genom att byggrätten överskrids.
Fastigheten
ligger inom detaljplan Å640 och tomtstorleken
ligger på 1068 kvm. Gällande byggrätt ligger på 20 % av fastighetsarean
vilket ger en byggrätt om 213.6 kvm. Den nuvarande byggnadsytan ligger på
268,6 kvm i vilket byggrätten redan överskrids. Med den tilltänkta
tillbyggnaden på bostadshuset skulle det ge en total byggnadsyta på 308,6
kvm.
Med den nya ytan på tillbyggnaden om 40 kvm skulle etableringsgraden bli
28 % mot dagens redan överskridna byggrätt om 25 %.
Sökanden avser göra en tillbyggnad och placera sovrummet vänt bort ifrån
järnvägen mot tyst sida, vilket minimerar bullerproblematiken ytterligare.
Ärendet är därför att betraktas som en liten avvikelse från gällande detaljplan
då den uppfyller detaljplanens syfte för bostadsändamål samt att
boendesituationen för den sökanden med buller från intilliggande järnväg
blir mindre problematisk.
Stadsarkitekt har inga synpunkter på sökt bygglov.
Berörda angränsande fastighetsägare har därför beretts tillfälle att yttra sig
över avvikelsen. Inga synpunkter har inkommit.
Beslutsunderlag
Ansökan 2019-03-20
Ritning 2019-03-20
Situationsplan 2019-03-20
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Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Liten avvikelse medges från gällande detaljplan.
Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 31
b §.
2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag:
Namn: Magnus Mårtensson
Adress: Hagagatan 5, 793 30 Leksand
3. Avgift: 12 701 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige.
Tidsfristen började löpa 2019-03-20 och beslut fattades 2019-04-25, vilket innebär
att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte
reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen(2010:900). Hur avgiften
är fastställd framgår av bilagan.

Motivering
Åtgärden ligger inom område med gällande detaljplan. Åtgärden innebär en
liten avvikelse mot detaljplanen. Avvikelsen är förenlig med detaljplanens
syfte. Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov i enlighet med
PBL 9 kap. 31 b §.

Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet
Upplysningar
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked
(enligt PBL 10 kap 3§). Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk
trots att det inte fått laga kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar eftersom beslutet kan komma att
upphävas om det överklagas.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kontakta byggnadsinspektör Maths
Ydron 0247-80496 i god tid innan.
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.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag
som beslutet får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §).
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägare.
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Beslutet får laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet.
Hur man överklagar
Om Du vill överklaga detta beslut skall Du skriva till Leksands kommun,
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se.
Tala om i brevet vilket beslut Du överklagar, t ex genom att ange ärendets
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför
Du menar att utskottet för samhällsbyggnads beslut är felaktigt och vilken
ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Utskottet för samhällsbyggnad måste ha fått Ditt överklagande inom tre
veckor från den dag Du fick del av beslutet.
Utskottet för samhällsbyggnad sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen
i Dalarnas län för prövning.
Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 64

Dnr 2019/403

Nybyggnad av industribyggnad, Noret 60:3
Beskrivning av ärendet
Fastighet: NORET 60:3
Sökande:

Trafello AB
Söder Lindberg Åkerbacken 14
79390 LEKSAND

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av industribyggnad på fastigheten
Noret 60:3. Fastigheten är sedan tidigare ianspråktagen med
industribyggnader där verksamhet bedrivs.
Denna ansökan avser därför en nybyggnad av industribyggnad av bland
annat verkstad och lager om 600 m2. Dagvattenfrågan löses inom
fastigheten.
Miljöchef tillstyrker nybyggnation med följande erinringar:
För verksamheten gäller Naturvårdsverkets riktlinjer för industribuller.
Kemikalier och annat miljöfarligt material ska förvaras på så sätt att det inte
kan läcka ut i golvbrunnar, skarvar eller liknande. Beredskap ska finnas att
kunna stänga eventuella golvbrunnar. Utsläpp från verksamheten får inte
göras till avlopp eller dagvatten.
Dala Energi har inga ledningar som berör området för byggnation.
Förläggning av dagvattensystem och nya ledningar kommer att korsa elkablar som matar befintlig fastighet.
Markingenjör Leksands kommun har ingen erinran, servitutsavtal har
upprättats med sökanden då ledningar ska dras på kommunal mark.
DVAAB har ingen erinran gällande uppförandet av byggnaden. Dock har
DVAAB en dokumentation av en dagvattenledning/trumma mellan
fastigheterna 60:3 och 60:18. Det är inte en ledning som DVAAB ansvarar
för men sannolikt kan den vara viktig för avledning av dagvatten från 60:3
och området däromkring. Fastighetsägaren bör därför utreda funktionen hos
denna trumma samt vilka ytor som avvattnas via denna.
Brandkåren Norra Dalarna påtalar att det ska säkerställas att
utrymningsmöjligheterna uppfyller de krav som ställs i 5 kap. Boverkets
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byggregler. En brandskyddsbeskrivning ska upprättas i samband med
startbesked och delges Brand.
Utfart avses ske mot befintlig väg.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över
ansökan. Inga synpunkter har inkommit.
Beslutsunderlag
Ansökan 2019-03-25
Ritning 2019-03-25
Situationsplan 2019-03-25
Dagvattensystem 2019-03-27
Markledningar 2019-03-27
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, 79370 Leksand
3. Avgift: 44 950 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige.
Tidsfristen började löpa 2019-03-27 och beslut fattades 2019-04-25, vilket innebär
att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte
reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen(2010:900). Hur avgiften
är fastställd framgår av bilagan.

Motivering
Åtgärden ligger inom område med gällande detaljplan.
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap.
30 §.

Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet
2. Remissyttrande från Dala Vatten och Avfall, Dala Energi,
Brandkåren, Miljöchef
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Upplysningar
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked
(enligt PBL 10 kap 3§). Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk
trots att det inte fått laga kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar eftersom beslutet kan komma att
upphävas om det överklagas.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kontakta byggnadsinspektör Maths
Ydron 0247-80496 i god tid innan.
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet
förrän utskottet för samhällsbyggnad har gett ett slutbesked, om utskottet
inte beslutar annat.
Utskottet för samhällsbyggnads beslut om startbesked upphör att gälla den
dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag
som beslutet får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §).
Beslutet får laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet.
Hur man överklagar
Om Du vill överklaga detta beslut skall Du skriva till Leksands kommun,
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se.
Tala om i brevet vilket beslut Du överklagar, t ex genom att ange ärendets
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför
Du menar att utskottet för samhällsbyggnads beslut är felaktigt och vilken
ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Utskottet för samhällsbyggnad måste ha fått Ditt överklagande inom tre
veckor från den dag Du fick del av beslutet.
Utskottet för samhällsbyggnad sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen
i Dalarnas län för prövning.
Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 65

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

Ansökan avser förhandsbesked för bostadshus.
Fastigheten ligger inom område där särskilda hushållningsbestämmelser
enligt Miljöbalken (MB) 4 kap ska iakttas med hänsyn till natur- och
kulturvärdena och är därför av riksintresse.
LRF har yttrat sig i ärendet och ställer sig negativa till att bevilja
förhandsbesked för att bebygga marken eftersom den idag är aktivt brukad
jordbruksmark och även ingår i SAM-ansökan (EU-bidrag).
Stadsarkitekten har även yttrat sig om ställningstagandet som gjordes vid
framtagandet av översiktsplanen för kommunen, som var att så länge marken
brukas bör den bevaras som åkermark. Om detta skulle upphöra kan området
i framtiden vara lämpligt för bebyggelse.
Eftersom utskottet för samhällsbyggnad har för avsikt att inte bevilja
förhandsbesked har kommunikation har skett med sökanden som har kommit
in med ett yttrande.
Beslutsunderlag
Ansökan 2019-01-04
Situationsplan 2019-03-01
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Förhandsbesked kan inte beviljas.
2. Avgift. 1706 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av
kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa 2019-03-01 och beslut fattades
2019-04-25, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har
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hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och
bygglagen (2010:900).
Motivering
Enligt PBL 2 kap. 2 § ska planläggning och prövningen i ärenden om lov
eller förhandsbesked enligt denna lag syfta till att mark- och vattenområden
användas för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med
hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan
användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Enligt
PBL 2 kap. 4 § får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken
från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet.
Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområdena i MB 3 och
4 kap. tillämpas.
Föreslagen tomtplats ligger i anslutning till befintlig bebyggelse men är del
av en större jordbruksenhet. 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, naturoch kulturvärdena på platsen och intresset av god helhetsverkan. Utskottet
för samhällsbyggnad gör bedömningen att marken i nuläget inte är lämplig
att bebygga eftersom den är brukningsvärd åkermark oavsett om marken
eventuellt har en förhållandevis lägre produktionspotential än övrig
jordbruksmark i området som sökanden påtalar i sitt yttrande.
Kommunens översiktsplan föreskriver att endast sådan ny bebyggelse som är
förenlig med jord/skogsbruket och det rörliga friluftslivet kan komma till
stånd. Vid en avvägning mellan det enskilda intresset av att få bebygga
fastigheten och det allmänna intresset av att den brukningsvärda åkermarken
bibehålls, anser utskottet för samhällsbyggnad att det allmänna intresset
väger tyngre.
Upplysningar
Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet.
Hur man överklagar
Om Du vill överklaga detta beslut skall Du skriva till Leksands kommun,
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se.
Tala om i brevet vilket beslut Du överklagar, t ex genom att ange ärendets
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför
Du menar att utskottet för samhällsbyggnads beslut är felaktigt och vilken
ändring Du vill har i beslutet.
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Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Utskottet för samhällsbyggnad måste ha fått Ditt överklagande inom tre
veckor från den dag Du fick del av beslutet.
Utskottet för samhällsbyggnad sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen
i Dalarnas län för prövning.
Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 66

Nybyggnad av enbostadshus och garagebyggnad,
installation av eldstad,
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

För området gäller detaljplan. Åtgärden överensstämmer med gällande
detaljplan. Aktuell fastighet är bebyggd.
Åtgärden avser nybyggnad av enbostadshus och garagebyggnad på
fastigheten
Dala Energi har fått möjlighet att yttra sig i ansökan men har ingen erinran.
Dala vatten och avfall har ingen erinran och påtalar att fastigheten är
ansluten till det allmänna VA-nätet och anläggningsavgift är betald.
Fastighetsägaren uppmanas i samband med byggstart ansöka om anslutning
tull det allmänna Va-nätet.
Stadsarkitekten har inga synpunkter på sökt bygglov med hänsyn till att
detaljplanen inte reglerar fasadfärg och tak i någon bestämmelse utan
hänvisar till planbeskrivningen där det står: ”Fasadmaterialet bör i första
hand vara trä som rödfärgas eller behandlas med mörk lasyr eller
järnvitriol. Tak bör ges en tegelröd eller mörk kulör.
Beslutsunderlag
Ansökan 2019-03-08
Ritning 2019-03-08
Situationsplan 2019-03-08
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 30
§.
2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag:
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Namn: Niklas Ek
Adress: Runnvägen 24, 791 53 Falun
3. Avgift: 23 263 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige.
Tidsfristen började löpa 2019-03-08 och beslut fattades 2019-04-25, vilket innebär
att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte
reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen(2010:900). Hur avgiften
är fastställd framgår av bilagan.

Motivering
Åtgärden ligger inom område med gällande detaljplan.
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap.
30 §.

Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet
2. Remissyttrande från Dala Vatten
Upplysningar
Sökanden
Hur man överklagar
Om Du vill överklaga detta beslut skall Du skriva till Leksands kommun,
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se.
Tala om i brevet vilket beslut Du överklagar, t ex genom att ange ärendets
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför
Du menar att utskottet för samhällsbyggnads beslut är felaktigt och vilken
ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Utskottet för samhällsbyggnad måste ha fått Ditt överklagande inom tre
veckor från den dag Du fick del av beslutet.
Utskottet för samhällsbyggnad sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen
i Dalarnas län för prövning.
Beslutet skickas till
Sökande
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§ 67

Dnr 2019/253

Marklov för schaktning för anläggande av väg, Gärde
35:2
Beskrivning av ärendet
Fastighet: GÄRDE 35:2
Sökande:

Leksands Knäckebröd AB
Box 250
793 26 Leksand

Åtgärden avser marklov för schaktning av väg.
För området gäller detaljplan.
Åtgärden strider mot detaljplanen genom att en del av vägen går in på mark
som i gällande detaljplan regleras som odlingsmark.
Berörda angränsande fastighetsägare har underrättats. De har ingen erinran.
Trafikverket Region mitt genom Jasmine Skarp har inget emot ansökan om
marklov för schaktning för anläggande av väg under förutsättning VGU,
vägars och gators utformning följs.
Beslutsunderlag
Ansökan 2019-02-20
Ritning 2019-02-20
Situationsplan 2019-02-20
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Liten avvikelse medges från gällande detaljplan.
Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 31
b §.
2. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av PBL 10
kap. 23 §. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta
ärende
Med detta startbesked beslutar utskottet för samhällsbyggnad att
kontrollplanen fastställs. Kontrollplanen ska inlämnas till
byggavdelningen som underlag för slutbesked.
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3. Avgift: 10 919 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige.
Tidsfristen började löpa 2019-02-20 och beslut fattades 2019-04-25, vilket innebär
att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte
reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen(2010:900). Hur avgiften
är fastställd framgår av bilagan.

Motivering
Åtgärden ligger inom område med gällande detaljplan. Åtgärden innebär en
liten avvikelse mot detaljplanen. Avvikelsen är förenlig med detaljplanens
syfte. Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov i enlighet med
PBL 9 kap. 31 b §.

Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet
2. Kontrollplan
Upplysningar
Signerad kontrollplan ska inlämnas som underlag för slutbesked.
Utskottet för samhällsbyggnads beslut om startbesked upphör att gälla den
dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag
som beslutet får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §).
Åtgärden kan kräva tillstånd från fastighetsägare.
Beslutet får laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet.
Hur man överklagar
Om Du vill överklaga detta beslut skall Du skriva till Leksands kommun,
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se.
Tala om i brevet vilket beslut Du överklagar, t ex genom att ange ärendets
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför
Du menar att utskottet för samhällsbyggnads beslut är felaktigt och vilken
ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Utskottet för samhällsbyggnad måste ha fått Ditt överklagande inom tre
veckor från den dag Du fick del av beslutet. Utskottet för samhällsbyggnad
sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i Dalarnas län för prövning.
Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 68

Anmälan olovlig åtgärd,
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Byggenheten uppmärksammades 2018-10-19 muntligen, om en olovlig
åtgärd på fastigheten
2018-11-27 gjordes ett tillsynsbesök på fastigheten. Vid tillsynsbesöket
konstaterade byggenheten att:
 Gärdesgård/staket hade uppförts på fastigheten.
Fastigheten omfattas av detaljplanen
och denna
vann laga kraft 2015-01-09. I området för fastigheten anges att staket, häck
eller andra inhägnader får inte anordnas(n1).
Delar av gärdesgården hamnar även på mark som i detaljplanen anger
användningen, äng, med bestämmelser att, marken ska utgöras av ängs- eller
hagsmark. staket, häck eller andra inhägnader får inte anordnas.
Fastighetsägarna har beretts tillfälle att inkomma med ett yttrande angående
åtgärden. Yttrande inkom från fastighetsägarna 2019-02-04.
Enligt 11 kap. 5 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ska
byggnadsnämnden pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa
eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte
har följt en bestämmelse i plan- och bygglagen m.m.
Enligt 11 kap. 20 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, får
byggnadsnämnden förelägga ägaren av en fastighet eller byggnadsverk att
inom viss tid vidta rättelse.
Enligt 11 kap. 37 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, får föreläggandet
förenas med vite.
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Beslutsunderlag
Tillsynsnotering, 2018-11-27
Yttrande från fastighetsägare Tällberg 13:110, 2019-02-04
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Med stöd av 11 kap. 20 och 37 §§ plan- och bygglagen, PBL, föreläggs
, ägare
till fastigheten
att senast inom 2 månader från det att ni
fått del av detta beslut, ha rivit staketet/gärdesgård som går in på mark
som ligger som Äng i detaljplan. Övrigt staket/gärdesgård inom
fastigheten får vara kvar.
2. Om föreläggandet inte följs kan byggnadsnämnden enligt 11 kap. 27 §
PBL besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad
och hur det ska ske.
3. Detta beslut ska gälla omedelbart enligt 11 kap. 38 § PBL trots att
beslutet inte har vunnit laga kraft.
Hur man överklagar
Om Du vill överklaga detta beslut skall Du skriva till Leksands kommun,
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se.
Tala om i brevet vilket beslut Du överklagar, t ex genom att ange ärendets
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför
Du menar att utskottet för samhällsbyggnads beslut är felaktigt och vilken
ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Utskottet för samhällsbyggnad måste ha fått Ditt överklagande inom tre
veckor från den dag Du fick del av beslutet.
Utskottet för samhällsbyggnad sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen
i Dalarnas län för prövning.
Beslutet skickas till
Ägarna till fastigheten
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§ 69

Presentation Plan-, mät- och kartavdelningen
Beskrivning av ärendet
Avdelningen presenterar sig, beskriver sin verksamhet och beskriver
pågående utvecklingsarbete. Avdelningen hanterar kommunens karta och
GIS, mättjänster, detaljplanering, mark- och fastighetsjuridiska frågor.
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Tacka för informationen
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§ 70

Dnr 2018/1457

Ändring av del av detaljplan för L386, Limhagen (Norra
delen)
Redogörelse för ärendet
Detaljplanen L386 Limhagen (Norra delen) reglerar i gällande detaljplan
användningen till småindustri och den maximala byggnadshöjden är 6 meter
inom aktuellt område, planen blev fastställd 30 november 1981. Syftet med
aktuellt förslag till ändring av del av detaljplanen är att upphäva en del av
den prickmark som i planen anger att marken inte får bebyggas. Med ett
minskat prickmarksområde möjliggör detaljplanen en större byggbar yta för
småindustri inom fastigheterna NORET 2:32, 2:41, 2:46 och 2:47.
För området gäller Översiktsplan för Leksands kommun som blev antagen
2014-07-10. Det aktuella området ingår i planeringsområdet Tätorten
Leksand där de generella riktlinjerna gäller. Översiktsplanen pekar ut
Limhagen som ett område för industriverksamhet och beskriver bland annat
att en utbyggnad av verksamhetsområdet kommer innebära ökade
trafikflöden.
Utskottet för samhällsbyggnad lämnade positivt planbesked för ändring av
detaljplanen 2018-12-13 § 168.
Ekonomi
Ändringen bekostas av sökande.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Utdrag ur plankarta med tillägg
Tillägg till planbeskrivning
Övriga samrådshandlingar
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Upprättad ändring av detaljplan godkänns för samråd
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Motivering
Plan- och kartavdelningen bedömer att en ändring av del av detaljplan L 386
kan prövas för sökt åtgärd.
Upplysningar
Ändringen av detaljplanen kan tidigast antas hösten 2019.
Beslutet expedieras till
Näringslivsavdelningen, Leksands kommun
Plan- och kartavdelningen, Leksands kommun
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§ 71

Ansökan om planbesked för
Redogörelse för ärendet
I ärendet föreligger ansökan om planbesked från
och Siljansnäs sågverk gällande fastigheterna
Syftet med planen är att möjliggöra bostäder.
För fastigheten
gäller Byggnadsplan för del av Backbyn, Hallen,
Näsbyggebyn som vann laga kraft 1968. För ovannämnda fastighet gäller
allmän plats för parkändamål. Övriga fastigheter är inte detaljplanelagda.
För området gäller kommunens översiktsplan från 2014. Planområdet ingår i
planeringsområdet Tätorten Siljansnäs där de generella riktlinjerna är
rådande. Enligt översiktsplanen ska ny bebyggelse lokaliseras inuti befintliga
byklasar och anpassning bör göras till det äldre byggnadsskicket vad gäller
skala, material, färg och form.
Landskapsbilden består av öppen ängsmark vilket kan påverkas negativt om
bostadshus uppförs. Men ansökt åtgärd kan ses som en naturlig förtätning av
området och eftersom det finns en rådande efterfrågan på tomter för
bostadsbyggnation bör möjligheten till nya bostäder prövas.
I planarbetet ska bland annat dagvattnet utredas. Alla utredningar som krävs
för detaljplanens framtagande ska bekostas av sökande.
Ekonomi
Detaljplanen bekostas av sökande.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Ansökan om planbesked
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Positivt planbesked under en tid av två år från dagens datum, beviljas. Det innebär att ett färdigt samrådsförslag för detaljplan ska presenteras för utskottet inom två år, annars förfaller planbeskedet.
2. Planavtal ska tecknas
3. Detaljplanen bekostas av sökanden

Justeras

Utdrag bestyrks

56

1(2)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-25
Utskottet för samhällsbyggnad

4. Kommande fastighetsindelning får sin grund i antagen detaljplan
varför utritade förslag på fastighetsindelning i bilagda handlingar ej
gäller.
Motivering
Plan- och kartavdelningen bedömer att ny detaljplaneläggning för
fastigheterna kan prövas.
Upplysningar
Detaljplanen kan tidigast antas våren 2020.
Beslutet expedieras till
Sökande

Justeras

Utdrag bestyrks

57

2(2)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-25
Utskottet för samhällsbyggnad

§ 72

Dnr 2017/1456

Detaljplan för Nya Sporthallen (Noret 58:1)
Redogörelse för ärendet
Utskottet för samhällsbyggnad gav 2017-11-21 § 187 positivt planbesked för
upprättande av ovanstående detaljplan. Planförslaget godkändes för samråd
av utskottet för samhällsbyggnad den 24 januari 2019 § 4. Detaljplanen har
varit utsänd för samråd enligt reglerna för utökat förfarande från den 201902-13 till den 2019-03-20.
Plan- och kartavdelningen har gjort ”Bedömning av behov av
Miljöbedömning” för planområdet. Planområdet omfattas av riksintresse för
turism- och friluftsliv enligt miljöbalken 4 kap § 2. Planområdet ingår också
i riksintresseområde för friluftsliv, Siljansområdet, enligt miljöbalken 3 kap
§ 6. Planens genomförande bedöms inte medföra några betydande effekter
för miljön, hälsan eller hushållningsbestämmelser med naturresurser eller
påtagligt skada något riksintresse. Förslaget bedöms därför vara förenligt
med hushållningsbestämmelserna i MB 3 och 4 kap och innebär heller ingen
betydande miljöpåverkan.
Sektorns/avdelningens bedömning
Plan- och kartavdelningen bedömer att detaljplanen inte innebär betydande
miljöpåverkan. Särskild miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver därför
inte göras. Samråd med länsstyrelsen har skett angående
behovsbedömningen. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.
Ekonomi
Detaljplanen bekostas av Leksands kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Behovsbedömning
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan, varför
någon miljöbedömning inte behöver göras.
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Beslutet expedieras till
Fritidsavdelningen, Leksands kommun.
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§ 73

Dnr 2017/1456

Detaljplan för Nya Sporthallen (Noret 58:1 m.fl.)
Redogörelse för ärendet
Utskottet för samhällsbyggnad gav 2017-11-21 § 187 positivt planbesked för
upprättande av ovanstående detaljplan. Planförslaget godkändes för samråd
av utskottet för samhällsbyggnad den 24 januari 2019 § 4.
Planens syfte är att möjliggöra en idrotts- och besöksanläggning. Den ska
docka med redan befintliga anläggningar för att ge möjlighet för samordning
av personalresurser, omklädningsrum och lokaler. Detaljplanen möjliggör
även en utökad byggrätt för Paraden 4 med användningen bostäder och
kontor.
Lite kort om planen

Detaljplanen har varit utsänd för samråd enligt reglerna för utökat förfarande
från den 2019-02-13 till den 2019-03-20. Berörda sakägare, markägare,
remissinstanser och övriga berörda har beretts tillfälle till samråd genom
utskick av samrådsinbjudan per post samt annonsering i Magasin Leksand,
Falu Kuriren och Dala Demokraten den 13 februari 2019.
Samrådshandlingarna har varit utställda i kommunhusets foajé och på
kommunens webbplats samt funnits tillgängliga på biblioteket i Leksand.
Under samrådet inkom 9 st yttranden. Inkomna synpunkter har
sammanfattats och kommenterats i en samrådsredogörelse.
Sektorns/avdelningens bedömning
Detaljplanen har ändrats enligt samrådsredogörelsen med anledning av
inkomna synpunkter. Plan- och kartavdelningen bedömer att detaljplanen
kan ställas ut för granskning.
Ekonomi
Detaljplanen bekostas av Leksands kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
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Övriga samrådshandlingar
Behovsbedömning, 2017-10-12
Bullerkartläggning Leksand, 2018-06-28
Dagvattenutredning, 2018-10-01
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Samrådsredogörelsen tas som utskottets egen
2. Upprättad detaljplan godkänns för granskning
Beslutet expedieras till
Fritidsavdelningen, Leksands kommun.
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§ 74

Dnr 2018/1702

Medborgarförslag om Leksands resecentrum
Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag om åtgärder på Leksands resecentrum har inkommit.
Medborgarförslaget innehåller ett antal förslag på åtgärder såsom ny
välkomstskylt, byte av punktskriftstavla, information i det låsta
informationsskåpet på perrongen, karta över Noret, vägvisning, skylt med
info om höjd över havet samt ny anslagstavla.
Sektorns/avdelningens bedömning
Vi ska försöka tillgodose flera av önskemålen med karta över Noret,
anslagstavla samt vägvisning men med tanke på det ekonomiska läget i
kommunen kan detta inte prioriteras just nu men vi ska försöka genomföra
detta på sikt.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Tjänsteutlåtande

Utskottet för samhällsbyggnads förslag till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige
1. Med hänvisning till ovanstående anse medborgarförslaget besvarat.
Beslutet skickas till
Förslagsställare
Samhällsbyggnadschef Åke Sjöberg
Stadsarkitekt Anna Ograhn
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§ 75

Dnr 2019/536

Meddelande samhällsbyggnad 2019
Beskrivning av ärendet
 Bostadsanpassning Strandvägen har överklagats och Leksands
kommun har lämnat in ett yttrande där vi vidhåller tidigare beslut


Smedby 17:44, Länsstyrelsens beslut att avslå överklagan har
överklagats till mark- och miljödomstolen

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Tacka för informationen och lägga denna till handlingarna
Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg
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§ 76

Dnr 2019/533

Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål
samt vidtagna åtgärder 2019
Beskrivning av ärendet
Medborgare och brukare har möjlighet att lämna synpunkter och klagomål
(Tyck till) till kommunen.
Förutom att ansvarig chef återkopplar till anmälaren om denna önskar detta
så skickas åtgärdsredovisningen till respektive utskott för kännedom.
Beslutsunderlag
 Redovisning synpunkter och klagomål, samhällsutveckling kvartal
1/2019
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Lägga redovisningen av inkomna synpunkter Tyck till för sektor
samhällsutveckling kvartal 1/2019 till handlingarna.
Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg
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