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§ 90 Nybyggnad av övernattningsstuga,
§ 91 Ansökan strandskyddsdispens för nybyggnad av uthus/förråd, Attefall, anmälan, 
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§ 77 Dnr 2019/685

Köpmannen 15, angående anvisning av ny plats för 
avfallshämtning

Beskrivning av ärendet
Hämtningen av hushållsavfall från fastigheten Köpmannen 15, Norsgatan 24, 
sker nu på fastighetens framsida mot gågatan. Den personal som hämtar 
avfallet har påkallat ett arbetsmiljöproblem i och med att sopbilen måste 
backas ca 40 meter på en gågata i en miljö med mycket folk, uteplatser med 
mera. Skyddsombudet har vänt sig till Arbetsmiljöverket som har för avsikt 
att fatta beslut i ärendet. Handläggningstiden på Arbetsmiljöverket uppges 
vara relativt lång och renhållarens skyddsombud har därför beslutat att ingen 
hämtning kommer att ske från och med denna vecka. 
Ärenden av detta slag regleras av Leksands kommuns 
renhållningsföreskrifter. I 4§ anges att DVAAB ansvarar för att hämtning 
sker vid fastighetsgräns, gemensamt hämtställe, annan överenskommen plats 
eller av utskottet för samhällsbyggnad (SB) anvisad plats. I 6 § anges att 
tillsynen över dessa föreskrifter åligger utskottet för samhällsbyggnad.

Sektorns/avdelningens bedömning
Plats för hämtning av hushållsavfall sker vanligtvis i samförstånd mellan 
fastighetsägare och renhållaren. Beslut från SB om anvisning av plats sker 
normalt endast om parterna inte kommer överens om plats. I det här fallet 
har fastighetsägaren motsatt sig renhållarens förlag till ny hämtningsplats 
som är på fastighetens baksida, omedelbart till vänster innanför 
järngrindarna.
Fastighetsägaren har inkommit med följande yttrande i ärendet:

”Sophämtningen har skett på samma sätt under många decennier utan att 
någon har påtalat att det skulle föreligga någon minsta olägenhet vid 
hämtning av avfall från just vår fastighet, d v s tills entreprenören på eget 
initiativ började köra in på fastigheten under sommaren 2018 genom den nya 
entrén, innan vår grind sattes upp. Efter att grinden låstes blev det livat då de 
var tvungna att återgå till ordinarie hämtningsplats. Först då kom kravet från 
DVA att vi skulle, på deras begäran, flytta kärlen till andra sidan av 
fastigheten. Dessa diskussioner startade alltså i samband med att vi 
färdigställde byggnationen av vår fastighet. Vi har gjort omfattande 
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ombyggnation av fastigheten på Norsgatan i syfte att öka tryggheten, 
säkerheten och trivseln för våra hyresgäster. Det har tidigare förekommit 
stora problem på fastigheten i form av utomstående, ofta gäster från 
närliggande krogar, som har varit inne på gården för att utföra sina behov. 
Det har också förekommit att utomstående har lämnat stora mängder alkohol 
i påsar på gården för att kunna gå ut från krogarna och in på gården för att 
dricka, dessa påsar har stått öppet för vem som helst att ta för sig av. Våra 
hyresgäster har känt sig otrygga och ofta upplevt att det har uppstått hotfulla 
situationer då de har sagt ifrån. För att inte prata om nedskräpning och 
krossat glas. Dessa problem har vi också lyft för dina kollegor i din enhet 
som har gjort besök och varit i kontakt med lokalpolisen. Ett annat syfte för 
vår ombyggnation har varit att modernisera och skapa fler parkeringsplatser, 
vilket är en trång sektor i centrala Leksand. I samband med att bygglovet 
godkändes har alla relevanta instanser fått komma med sina inlägg och 
kommentarer, och det har inte heller där förekommit några önskemål om att 
sophanteringen behövde förändras. Vi har således gjort allt vi kunnat för att 
inte störa den pågående servicen för fastigheten och det innefattar 
sophämtning, post mm. När planen för gården gjordes, genomfördes det 
utifrån att sophanteringen skulle fortsätta som tidigare och därmed byggdes 
resten av gården om. Om vi hade fått uppgifterna om olägenheten och risken 
i sophanteringen tidigare hade vi givetvis kunnat planera för det och försökt 
att hitta en lösning. Idag är det däremot svårare då parkeringsrutorna redan är 
inritade, bärlagret är inte anpassat till tung trafik och våra hyresgäster 
förväntar sig nu att få sin efterlängtade uteplats och trevlig utemiljö. Detta 
lämnar inte utrymme för en ny sopstation på den plats som DVA önskar 
eftersom det även krävs utrymme för svängradie för bilarna vid in- och 
utfart. Jag anser att jag har tydligt förklarat denna omständighet för dem men 
utan resultat. Jag har full förståelse att DVAs entreprenör vill värna om sina 
anställdas arbetsmiljö och därför har jag varit öppen med att vi avvaktar ett 
förbud från Arbetsmiljöverket innan vi river upp dagens plan. Jag har också 
påtalat att detta kommer att innebära ytterligare höga kostnader för oss som 
vi inte har räknat med eller gjort avsättningar för. Jag har föreslagit att vi 
skulle kunna hitta en gemensam lösning där de är med och täcker en del av 
dessa kostnader men även det var utan resultat. Det som förbryllar mig att 
det alltså helt plötsligt har uppstått risker som aldrig tidigare har påtalats, och 
då pratar vi många år av att utföra arbetet på exakt samma sätt. I vår tidiga 
kommunikation hänvisar DVA i en skrivelse till att det ”innebär 
psykosociala påfrestningar för chaufförerna och en stor säkerhetsrisk för de 
som vistas i närmiljön”. Då detta lät mycket allvarligt bad jag att få läsa 
denna utredning/rapport och fick då veta att det inte fanns någon utan det var 
bara något som DVA själv hade hittat på. Det har kallats in skyddsombud 
och huvudskyddsombud, och det har varit flertal ”hot” om förbud från 
Arbetsmiljöverket. Men nu kan alltså dessa skyddsombud och 
huvudskyddsombud se mellan fingrarna och avstå från ett förbud. Oavsett 
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om ni på Miljökontoret lägger en anvisning för just oss så kommer 
fortfarande problemet att kvarstå då inget förbud läggs och det kommer 
fortfarande vara möjligt för sopbilen att köra på Norsgatan.”

Miljöenheten gör följande bedömning i ärendet:
Det är angeläget att alla bebodda fastigheter har en väl fungerande hämtning 
av hushållsavfall vilket underlättas om de anvisade hämtningsställena är 
lämpligt placerade både för renhållaren och fastighetsägaren. 
Fastighetsägaren anser att den föreslagna platsen hindrar in och utfart på 
innergården, innebär risk för lukt och hindrar planerna på en uteplats på 
innergården. Samtidigt får hämtningsplatsen inte vara placerad så att 
olycksrisker ökar. Miljöenheten bedömer att så är fallet i detta ärende därför 
bör en ny plats för hämtning av hushållsavfall anvisas. Den av DVAAB 
föreslagna platsen bedöms vara en lämplig ny plats, den kräver inte att 
sopbilen kör in på innergården.

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Med stöd av 4 § Leksands kommuns renhållningsföreskrifter anvisar 

ny plats för hämtning av hushållsavfall. Ny plats är omedelbart till 
vänster direkt innanför järngrindarna på fastigheten Köpmannen 15.

2. Beslutet ska gälla även om det överklagas.
3. Förklara paragrafen omedelbart justerad.

Skickas (expedieras) till

Dala vatten och avfall
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§ 78

Information strategisk planering

Beskrivning av ärendet
Avdelningen strategisk planeringen presenterar sin verksamhet. Avdelningen 
innefattar områdena trafik, natur, energi och översiktsplanering. 
Avdelninge jobbar strategisk, framåtsträvande och långsikt för att skapa en 
trygg och positiv livsmiljö för alla i Leksands kommun. 
Trafik: Ingrid Andrén - trafikhandläggare, Lars Lindblom – trafik och 
gatuingenjör, Ann-Sofie Hallor – trafikhandläggare 50% och 50 % 
digitaliseringsansvarig.

 Exempel på verksamhetsområden; väg- och trafikfrågor, cykelplan, 
cykelleder, vägbelysning, beslut om kommunal skötsel enskild väg, 
remisser polistillstånd, dispenser för transport, 
parkering/övervakning/parkeringstillstånd, vägavstängningar, 
trafikskador, yttrande, sköter ärenden gällande skrotbilar och cyklar, 
skador, grävning i gator med mera. 

 Exempel aktuella projekt utöver kontinuerligt arbete: ny belysning 
solvändan, vägbelysning, enskilda vägar, Norsbro – ny vägtrumma, 
beläggningsarbete/vägmålning, vägvisning (Insjön, Leksand), Torget, 
”Norr om Käringberget” ny väg/bostadsområde, Moskogsvägen, GC-
väg Moskogen-Häradsbygden, Hela Dalarna cyklar. Ny trafikstrategi 

Naturvård: Åsa Rydell och Ville Pokela 

 Man arbetar med att föra naturens talan, inventera naturvärden vid 
exempelvis exploatering, skydda naturen genom exempelvis 
naturreservat, göra naturen tillgänglig – genom exempelvis 
vandringsleder, förvalta – genom exempelvis upprätthålla standard på 
lederna. Söker externa pengar för mycket av det jobb vi gör, bland 
annat LONA. 

Energi- och klimatrådgivning: Niklas Andersson

 Jobbar med frågorna i fem kommun.  Verksamheten är en extern 
verksamhet; företag, privatpersoner och föreningar, ingen 
interkommunal verksamhet. Utgår från mål 7 i Agenda 2030.
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Översiktsplanering, Anna Ograhn

 Arbetet med ny översiktsplan. Just nu inventering för att skapa ett 
kulturmiljöprogram

 Bostadsförsörjningsplan, 2016-2020

 Centrumutveckling 2009-2019

 Stadsarkitekt, medverkar i detaljplaner, bygglov, utsmyckning, 
parkfrågor mm 

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Tacka för presentationen
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§ 79

Information kommunens hållbarhetsarbete

Beskrivning av ärendet
Anna Tägtström Visconti. Arbetar med hållbarhetsfrågor 50 % av sin tid 
sedan i början maj. Brett område, vi måste välja ut vad vi som kommun ska 
arbeta med just nu. Utgångspunkt i de globala målen i Agenda 2030. Vi 
börjar med att fokusera på den interna organisationen, se till att vi blir så 
hållbara som möjligt. Sedan har vi även hållbarhetsfrågorna gentemot våra 
medborgare. Utgångspunkt i vårt senaste miljömålsbokslut; miljöplan, 
naturvårdsplan, energiplan
Börjar med:

 Källsortering, har gjorts en utredning tidigare av Elin Widmark. 
Genomgång av källsortering i de kommunala verksamheterna. Vi 
börjar med källsortering i kommunhuset. Nästa steg eventuellt 
skolorna. 

 Matsvinn: Mål, att minska matsvinnet i Dalarna med 500 till år 2022. 
Pågår ett länsomfattande projekt. Mäter, utbildning, årliga kampanjer 
om matsvinn, mätning av attityder. Detta görs det i samarbete med 
kostavdelningen. 

 Fossilfri kommun, påbörjat inköp av elbilar. Alla våra dieselbilar ska 
under hösten köras med HVO. 

 Inköp, kravställning på upphandling

 Utöka kontaktnätet, ingå i dessa exempelvis länsstyrelsen

 Leksands kommuns energi- och klimatplan 2012-2020, denna måste 
uppdateras. Denna måste också kopplas bättre till Agenda 2030. 
Hållbarhetsgruppen kommer att fortsätta detta arbete. 

Inom näringslivsutveckling:

 Byarna, kommunbygderådet etc 

 Dalarnas regionala serviceprogram

 Hållbart företagande
Externt:
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 Cykling, ny cykelplan samarbete med trafik

Utskottet för samhällsutveckling beslut
1. Tacka för presentationen
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§ 80

Sektorschefen informerar

Beskrivning av ärendet
 Invigning av Torget den 16 juni klockan 13. 
 Leksandsvägen öppnas i morgon fredag.
 Ny bro ut till Udden på plats.
 Möte i veckan med Ljusbodarnas fäbodlag. Ska sitta ner till 

sommaren och göra en plan för framtiden. Jättebra engagemang.
 Limsjöänget, fått beslut från Länsstyrelsen. Fått tillstånd och kan nu 

gå vidare i planarbetet. 
 Möte med Dala Vatten gällande Käringberget, positivt möte. 
 Flera intressenter för att bygga ny verksamhet på Torget när den ska 

rivas.
 Kulturforum, åkte Engelbrekt 
 Friluftskommun, rankad etta i Sverige tillsammans med 7 andra 

kommunen. 
 Möte med länsstyrelsen gällande dammar genomfört.
 Rekommendera sommarutställning på kulturhuset
 Medarbetarenkät, ser inte bra ut – särskilt på ledningsgruppen. Dåligt 

med möjlighet till återhämtning. 
 Strategimöte med trafikverket genomfört, bra samtalston. Diskuterat 

trafiklösningar och dalabanan och containerterminal.
 Bekymmer på Siljansvallen med förstörelse.
 Ekonomisk prognos per sista april, totalt för kommunen minus17 

miljoner, Samhällsutveckling 2,8 miljoner plus. Granberget går plus. 
 Sparbeting på sektorn på 15 % av total budget på 50 miljoner. Jobbar 

med ta fram konsekvensanalys gällande detta. Stort möte på måndag 
med alla chefer. Ser också över investeringar.  

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

Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg, verksamhetsekonom Kristian Koivumäki
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§ 81

Avdelnings-/enhetschefer informerar

Beskrivning av ärendet
Myndighetschef Jonas Slars: 

 Bygglov för Hesseborns, 27 lägenheter samt Barkdal, 6 lägenheter 
har inkommit och kommer upp på mötet i juli. 

 Fortsatt stor inströmning av ärenden.  
Chef plan- och kartavdelningen, Malin Bengtsson:
Uppdatering pågående detaljplaner: 

 Norra Käringberget. Håller på att ta fram samrådsförslag.
 Limsjöänget: Innan sommaren kommer en konsult anlitas som ska 

arbeta fram en miljökonsekvensbedömning för själva detaljplanen
 Detaljplan för Torget, eventuellt klar till mötet i juli men troligtvis 

augusti
 Rosen västra, presenteras till hösten.
 Leksands strand, presenteras till hösten.
 Hallberget Siljansnäs, de måste först göra en fastighetsbestämning 

innan vi kan gå vidare. 
 Limhagen, ute på samråd till 5 juni.
 Avstämningsmöte gällande moskogsvägen nästa vecka. 
 Sporthallen, ute på granskning till 30 maj
 Förslag till samråd för hösten gällande Edshult, väntar på utredning 

kring dagvatten
 I övrigt rullar verksamheten på. 
 Snart är alla gamla detaljplaner digitaliserade. 

Miljöchef, Olle Ryberg:
Två tillfälliga serveringstillstånd tagna på delegation:

 Udden – fått större serveringsyta än vad normalt.
 Freds Burger – utökade öppettider fram till till och med 03.00. Lovet 

gäller till och med oktober. 

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Tacka för informationen och lägga denna till handlingarna
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Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg samt verksamhetsekonom Kristian Koivumäki
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§ 82 Dnr 2019/67

Meddelande SB 2019

Beskrivning av ärendet
Regional energi- och klimatstrategi - På väg mot ett energiintelligent och 
klimatsmart Dalarna 2045

 Leksands kommun inte lämnat något yttrande. 

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Tacka för informationen
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§ 83 Dnr 2019/609

Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker 
Soltägtgården, Tällberg.

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.

Soltägtsgården 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.  

Sektorns/avdelningens bedömning
Se bifogad utredning öppnad 2019-03-30 och avslutat 2019-05-05.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-05-06
Utredning öppnad 2019-03-30 och avslutat 2019-05-05

Beslut
1. Att bevilja Soltägsgården AB org.nr 556760-0183 stadigvarande 

serveringstillstånd vid Soltägtgården, Plintsbergsgården, 793 70 
Tällberg.

2. Tillståndet avser servering av starköl, vin, spritdrycker samt andra 
jästa alkoholdrycker till allmänheten.

3. Servering till allmänheten får påbörjas tidigast kl. 11.00 och avslutas 
senast kl. 01.00.

4. Servering till slutet sällskap får påbörjas tidigast kl. 11.00 och 
avslutas senast kl. 03.00. Serveringen avser även uteservering på 
altan utanför matsalen samt på inhägnad gräsyta med samma 
serveringstider, servering till samma tider får ske i relax-avdelningen 
samt på altan utanför relaxavdelningen.
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5. När uteserveringen används för servering al alkoholdrycker skall 
personal ständigt ha uppsikt över serveringen.

6. Serveringstillståndet gäller fr.o.m 2019-05-23.

Beslutet skickas till
Soltägtsgården, Plintsbergsgården, 793 70 Tällberg
Anette Söderström, Alkoholhandläggare, Leksands kommun
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§ 84 Dnr 2019/628

Ansökan serveringstillstånd Putte i Parken

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.

Wermlands Festival AB har hos Myndighetsavdelningen ansökt om tillstånd 
enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) om att servera starköl, vin, samt 
andra jästa alkoholdrycker vid ovan rubricerat serveringsställe. 
Serveringstillståndet är avsett att gälla vid festivalen Putte i Parken 2019-07-
12 – 2019-07-13. 

Ansökan avser inhägnat serveringsområde.
Ansökt serveringstid för de två dagarna är kl.11:00 – kl.02:00.

Sektorns/avdelningens bedömning
Se bifogad utredning öppnad 2019-04-30 och avslutad 2019-05-22.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande

Utskottet för samhällsbyggnads beslut 
1. Bevilja Wermlands Festival AB org.nr 559185 - 2800 tillfälligt 

serveringstillstånd till allmänheten, 2019-07-12 – 2019-07-13.
2. Serveringen avser starköl, vin samt andra jästa alkoholdrycker.
3. Servering får ske på inhägnat serveringsområde vid 

Hembygdsgårdarna i Leksand (se tillståndshandlingar bilaga 1) 
4. Serveringen får påbörjas tidigast kl.11:00 och avslutas senast 

kl.02:00.
5. Polisens anvisning om antal ordningsvakter skall följas.

Beslutet skickas till
Wermlands Festival AB, Box 134, 681 23 Kristinehamn
Alkoholhandläggare Anette Söderström
Miljöchef Olle Ryberg
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§ 85 Dnr 2013/1046

Detaljplan för Åkerö brofästet Järnavägen-Insjövägen

Redogörelse för ärendet
Utskottet för samhällsbyggnad gav den 2013-09-10 § 154 positivt 
planbesked för att pröva detaljplan för rubricerat område. Kommunstyrelsen 
godkände planprogrammet 2015-01-26 § 10. Utskottet för samhällsbyggnad 
lämnade positivt planbesked på nytt den 2018-12-13 § 166. Planförslaget 
godkändes för samråd av utskottet för samhällsbyggnad den 2018-12-13 § 
167. 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad för flerbostadshus, 
parkeringsgarage och småskalig centrumverksamhet inom fastigheterna 
Åkerö 13:8 och 19:4. Efter avvägningar utifrån inkomna yttranden i 
samrådet föreslås våningsantalet ändras till högst 6 våningar, därmed sänks 
antalet våningar i den norra delen av planområdet från högst 8 till högst 6 
våningar. Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas 
gestaltning kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändras 
till enbart falurött med detaljer i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasader 
ska ha ett varierande uttryck. Ljusa kulörer som vitt och ljusgult är därmed 
inte längre möjliga enligt detaljplanen. Siktstudier från riksintresset 
Leksands-Noret och kyrkan kommer finnas som en bilaga till gransknings-
handlingen för att påvisa att planerad nybyggnation inom planområdet inte 
har någon stor negativ inverkan på det närbelägna riksintresset för 
kulturmiljö.

Planen har varit utsänd för samråd enligt reglerna för utökat förfarande (PBL 
2010:900 och dess lydelse från den 1 januari 2015) från den 9 januari till den 
7 februari, samrådet förlängdes till den 28 februari 2019. Berörda sakägare, 
markägare, remissinstanser och övriga berörda har beretts tillfälle till samråd 
genom utskick av samrådsinbjudan per post samt annonsering i Magasin 
Leksand den 9 januari 2019 samt i Falu Kuriren och Dala Demokraten den 9 
januari 2019. Samrådshandlingarna har varit utställda i kommunhusets foajé 
och på kommunens webbplats samt funnits tillgängliga på biblioteket i 
Leksand. Öppet hus för allmänheten ägde rum den 24 januari 2019.

Den 2 februari 2019 hölls ett kompletterande samrådsmöte. Annonsering för 
det kompletterande samrådsmötet gjordes på kommunens hemsida och 
Facebooksida, i det lokala webbmagasinet Siljans News, Falu kuriren och 
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Dalademokraten. På Siljan News fanns annonsen publicerad på 
webbmagasinets förstasida 2-4 februari 2019. I Falu kuriren och 
Dalademokraten publicerades annonsen den 31 januari 2019. I ovanstående 
annonsering kungjordes även den förlängda samrådstiden. Den förlängda 
samrådstiden annonserades även i Magasin Leksand den 6 februari 2019.
Under samrådstiden inkom 213 stycken yttranden. Inkomna synpunkter har 
sammanfattats och kommenterats i en samrådsredogörelse.

Sektorns/avdelningens bedömning
Plan- och kartavdelningen bedömer att detaljplanen kan ställas ut för 
granskning.

Ekonomi
Detaljplanen bekostas av Leksands kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Planbeskrivning
Plankarta med bestämmelser 
Illustration på plankarta.

Övriga samrådshandlingar
Behovsbedömning (godkändes i planprogramsskedet)
Planprogram Åkerö brofästet Järnavägen-Insjövägen i Leksands kommun, 
godkänt av KS 2015-01-26
Trafikbullerutredning, 2018-06-28
Dagvattenutredning, 2018-09-04
Vibrationsmätning, 2014-05-22
Geoteknisk utredning, 2018-05-30
Miljöteknisk undersökning, 2014-05-30
Solstudie, 2019-05-20
Flyghinderanalys, 2019-03-28
Siktstudie, 2019-05-22

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Samrådsredogörelsen tas, efter redaktionella ändringar, som 

utskottets egen.
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2. Upprättad detaljplanen med redaktionella ändringar samt ändringar 
enligt samrådsredogörelsen godkänns för att ställas ut för granskning. 

Beslutet expedieras till
Näringslivsavdelningen, Leksands kommun.
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§ 86 Dnr 2019/645

Byggnadsminnesförklaring och skyddsbestämmelser 
för två grupper härbren i Almo, Leksands kommun

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen begär yttrande angående förslag till byggnadsminne och 
skyddsbestämmelser enligt 3 kapitlet i kulturmiljölagen för två grupper av 
härbren i Almo. Länsstyrelsen bedömer att härbreklungorna har ett omistligt 
kulturhistoriskt värde och berättar om äldre byggnadsteknik och Dalarna 
traditionella timmerhuskultur. Härbrena bedöms vara från 1600-, 1700- och 
1800- talet och placeringen tillsammans med antalet härbren gör dem 
värdefulla. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Byggnadsminnesutredning
Begäran om yttrande angående byggnadsminnesförklaring

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Leksands kommun har inga synpunkter på förslag. 

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen Dalarna, ange diarienummer 7390-2012
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komma i konflikt med fornlämningen som består av en boplats med 
obestämd utbredning och sökanden behöver därför tillstånd enligt 
kulturmiljölagen för eventuella åtgärder på platsen.
LRF ställer sig positiva till etablering på platsen.
Alla yttranden i sin helhet bifogas protokollsutdraget.

Beslutsunderlag
Ansökan 2019-04-02
Situationsplan 2019-05-08
Checklista 2019-05-08

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Förhandsbesked beviljas.
2. Strandskyddsdispens beviljas. Som tomt får tas i anspråk den 

redovisade tomtplatsen. Tomtplatsen ska tydligt avgränsas med staket 
eller gärdesgård mot vattnet och gångstråket mellan aktuell fastighet 
och Heden 27:7. Dessa ytor får inte privatiseras.

3. Avgift: 11 532 kronor (faktura skickas separat)

Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2019-04-02 och beslut fattades 2019-05-23, 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).

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.
Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18d kan 
anföras att platsen ligger inom LIS-område i kommunens översiktsplan och i 
direkt anslutning till befintlig bebyggelse. Strandområdet och passagen ned 
till stranden får inte privatiseras, tomten ska tydligt avgränsas med staket 
eller gärdesgård.
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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.

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

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

Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes 
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet.
Tillstånd enligt kulturmiljölagen krävs. Ansökan ska ske till Länsstyrelsen 
Dalarna.

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
Länsstyrelsen
Fastighetsägare 
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Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet
2. Länsstyrelsens beslut om strandskydds upphävande.

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
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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allmänna vattentjänster och att en ytterligare exploatering av den här 
omfattningen ökar den sammantagna VA-problematiken i området.
Dala Energi påpekar att man har en lågspänningsledning som korsar 
fastigheten men i övrigt inga andra synpunkter.
Dala vatten och avfall har inga erinringar.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Inga yttranden har inkommit. Yttrande har inkommit från 
fastigheterna .
Påpekande har också kommit att det finns ytterligare en bäck i anslutning till 
fastigheten. Denna bäck finns inte upptagen på den ekonomiska kartan och 
vid besök på plats vid snösmältningens slutskede 2019-04-29 rann det 
väldigt lite vatten i denna bäck. Bäcken är inte vattenförande året runt utan 
troligtvis bara vid snösmältning eller vid nederbörd.
En etablering på den tilltänkta platsen skulle innebära en förtätning av 
bebyggelsen i området och skulle utgöra en positiv etablering med en 
förtätning av den befintliga byn. Svårigheten att lösa vatten och 
avloppsfrågan bedöms ändå utgöra en risk att en positiv ställning i ärendet 
inte kan ske. När vatten och avlopp är framdraget kan Va frågan lösas och en 
ny prövning kan således ske.

Beslutsunderlag
Ansökan 2019-04-18
Situationsplan 2019-04-18
Ritningar 2019-04-18

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Sökanden ges möjlighet att ta del av nedanstående och inkomma med 

synpunkter inom tre veckor efter mottagandet av detta protokoll.
2. Utskottet för samhällsbyggnad saknar med hänvisning till 

ovanstående möjlighet att uttala en positiv inställning till aktuell 
ansökan.

Beslutet skickas till
Sökanden
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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. Kontrollplan

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 byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt PBL 10 
kap. 4 §.
Signerad kontrollplan ska inlämnas som underlag för slutbesked.
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 
förrän utskottet för samhällsbyggnad har gett ett slutbesked, om utskottet 
inte beslutar annat.
Utskottet för samhällsbyggnads beslut om startbesked upphör att gälla den 
dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet 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 
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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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Motivering
Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18c kan 
anföras att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark. 

Upplysningar
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt PBL 10 
kap. 4 §.
Signerad kontrollplan ska inlämnas som underlag för slutbesked.
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 
förrän utskottet för samhällsbyggnad har gett ett slutbesked, om utskottet 
inte beslutar annat.

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

Strandskyddsdispensens giltighetstid sammanfaller med startbeskedet.

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
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
Länsstyrelsen
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Motivering
Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18c kan 
anföras att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark.

Upplysningar
Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som avses med 
dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den 
dag då beslutet vunnit laga kraft.
Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet, varför utgången av besvärstiden 
- tre veckor från den dag Länsstyrelsen fått del av beslutet - bör avvaktas.

Hur man överklagar
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
Länsstyrelsen
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Motivering
Beslutet är fattat med stöd av Plan- och bygglagen 8 kap. 15 §, och 11 kap. 
19 §. 

Beslutsunderlag
Foton

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Utskottet för samhällsbyggnad Leksands kommun anmodar er som 

fastighetsägare  , att snarast eller 
senast 3 månader efter mottagandet av detta beslut åtgärda 
fastighetens tomt i ett vårdat skick genom att:  
• Forsla bort bilar, traktorer samt skrothögar bestående av gamla 
bildelar och bildäck. 

Beslutet skickas till
Fastighetsägaren
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Överträdelser prövas enligt 11 kap. plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 
om tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder. Överträdelser kan innebära att 
byggsanktionsavgift tas ut enligt 11 kap. 51 § PBL. Även om bygglov beviljas i 
efterhand för en åtgärd som har utförts utan lov, tas avgiften ut.
Om rättelse sker, dvs. det olovligt utförda tas bort, innan frågan om sanktioner 
eller ingripande har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med 
utskottet för samhällsbyggnad tas ingen byggsanktionsavgift och ärendet 
avskrivs enligt 11 kap. 54 § PBL. 
Innan ärendet om byggsanktion tas upp enligt denna lag ges ni därför tillfälle 
att inkomma med ett yttrande om varför ni påbörjat byggnation utan 
bygglov. Detta ska vara byggenheten tillhanda snarast eller senast 1 månad 
efter mottagandet av detta beslut.

Beslutsunderlag
Foto

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Utskottet för samhällsbyggnad Leksands kommun anmodar er som 

fastighetsägare , att snarast 
eller senast 3 månader efter mottagandet av detta beslut åtgärda 
fastighetens tomt i ett vårdat skick genom att: 
• Forsla bort skrotbilar, samt skrothögar bestående av gamla bildelar 
och bildäck. 

2. Utskottet för samhällsbyggnad Leksands kommun anmodar er också 
att snarast eller senast 1 mån efter mottagandet av detta beslut 
inkomma med bygglovsansökan samt ett yttrande.

Motivering
Beslutet är fattat med stöd av Plan- och bygglagen 8 kap. 15 §, och 11 kap. 
17,19 §§.

Beslutet skickas till
Fastighetsägaren
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§ 95 Dnr 2019/694

Utökad yta för Uteservering, Noret 61:1

Beskrivning av ärendet
Fastighet: NORET 61:1
Sökande: WanPen's Thai

Åtgärden avser ett tidsbegränsat bygglov för uppförande av en 
serveringsbyggnad om 6 kvm under tiden 1 maj -30 september. 
Byggnaden skall stå i anslutning till den nya serveringsytan på Wanpens 
Thai. Sökanden avser nyttja byggnaden under säsong från tiden 1 maj-30 
september fram till år 2021 då det tillfälliga bygglovet för 
restaurangverksamheten upphör att gälla.
För området gäller detaljplan. Aktuell fastighet är bebyggd. 
Åtgärden strider mot detaljplanen genom att byggnaden placeras på 
punktprickad mark.
Byggnaden ska i färg anpassas till den befintliga byggnaden.

Beslutsunderlag
Ansökan 2019-05-22
Foto 2019-05-22
Situationsplan 2019-05-22

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Tidsbegränsat bygglov beviljas att gälla under tiden 1 maj-30 

september till och med år 2021 från lagakraftdatum i enlighet med 
plan- och bygglagen (PBL)9 kap. 33 §.

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

1. Ritningar som ingår i beslutet
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Upplysningar
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.

Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 
förrän utskottet för samhällsbyggnad har gett ett slutbesked, om utskottet 
inte beslutar annat. Signerad kontrollplan ska inlämnas som underlag för 
slutbesked.

Utskottet för samhällsbyggnads beslut om startbesked upphör att gälla den 
dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet 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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Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Sökanden ges möjlighet att ta del av ovanstående och inkomma med 

synpunkter inom tre veckor efter mottagandet av detta protokoll.

Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 97 Dnr 2019/523

Mål- och resultatrapport samhällsutveckling period 1 
2019

Beskrivning av ärendet
Mål- och resultatrapport för period 1 redovisas. 

Beslutsunderlag
Mål- och resultatrapport för samhällsutveckling period 1 2019

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Tacka för informationen
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