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Justeras Utdrag bestyrks

Ärendelista

Val av justerare
§ 154 Sektorschefen informerar
§ 155 Avdelnings-/enhetschefer informerar
§ 156 Meddelanden
§ 157 Delegeringsbeslut
§ 158 Nybyggnad av en/tvåbostadshus, 
§ 159 Montering av solceller på garage och uthus/förråd, 
§ 160 Montering av solceller på garage och uthus/förråd, 
§ 161 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus, 
§ 162 Rivning samt nybyggnad av fritidshus, strandskyddsdispens, 
§ 163 Nybyggnad av fritidshus efter rivning, strandskyddsdispens, 
§ 164 Nybyggnad av fritidshus, 
§ 165 Uppsättning av tält avsett som ligghall för hästar, tillfälligt lov, 
§ 166 Nybyggnad av fritidshus, gäststuga och förråd, 
§ 167 Anläggning av solpanel, 35 m2, 
§ 168 Rivning av industribyggnad, nybyggnad av industribyggnad handel, 

§ 169 Rapportering från sektorn för samhällsutveckling, kvartal 2 sektorsplan
§ 170 Sammanträdesordning 2018
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§ 154 Dnr DiaNr.

Sektorschefen informerar
1. Ekonomiprognos fortsatt plus 3,6 mkr
2. Möte Leksands handel 170925, positivt för Leksands handel under 

sommaren. 
3. Brorenovering v 38, genomfördes enligt plan. Syftet var att släta till 

skarvarna. 
4. Moskogsvägen-naturvärdesinventering pågår, beräknas vara klra den  

1 november. 
5. Referengsgrupp företag- möte 28/9. Gruppen består av Tomoko hus, 

Mat vid Siljan samt Moskogen. 
6. Studiebesök Östersund 20/9, tittade bland annat på sporthallsbyggen. 
7. Vattendag tillsammans med länsstyrelsen 30/9 12.00-16.30 Ejen och 

Brasjön. Vattenskyddsarbete fokus. 
8. Sorotibesök v 38, Uganda. 9 stycken på besök kommunen. 
9. Bredband- anslutningsgrad cirka 50 %. 
10. Va-utbyggnad Övermo pågår m fl. 
11. Möte med Leksands handel angående förslag på Torget, 5 oktober
12. Skatepark, något försenad- beräknas klar till våren 2018
13. Friluftsråd - diskussion om uppstart
14. Näringslivsrakning – plats 71 plus 34 platser. 
15. Byggnation LBAB 

Sang Insjön : Boklok Skanskia 2018: 20 lgh
            Snedkanten: Byggpartner 2019: 45 lgh

16. Norra Käringberget: detaljplan uppstartsmöte 27/9 Fokus hållbarhet
17. SKL på fredag, näringslivsdepartementet vill veta hur upplever vi 

planprocessen idag. 
18. Träffar Leksand IF, diskutera byggnationer, förskola etc. 
19. Yrkesmässa 5 oktober, ca 10 deltagare från sektorn för 

samhällsutveckling. 

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

Beslutet skickas till
Verksamhetsekonom 
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§ 155 Dnr DiaNr.

Avdelnings-/enhetschefer informerar

Beskrivning av ärendet
Energirådgivare, Niklas Andersson:
Informerar om solceller och befintligt och framtida teknik.. 

Miljöchef, Olle Ryberg: 
Miljöchefen informerar om arbetet med enskilda avlopp. I dagsläget har 
enheten fullt upp med att hantera de frivilliga ansökningarna. Eventuella 
föreläggande om åtgärd kommer tidigast 2018 och då med fokus på de sämst 
fungerande anläggningarna. 

Plan- och kartchef, Malin Bengtsson: 
Rekrytering: Tre tjänster av fyra klara. 
Detaljplaner: 

 Kvarteret Nygårds överklagat. På måndag står det klart om man 
ansökt om prövningstillstånd i mark- och miljööverdomstolen. Mark- 
och miljödomstolen avslog överklagan. 

 Kvarteret Storgärdet ligger för behandling i mark- och 
miljödomstolen. 

 För Norra Hjortnäsheden och Söder om Sang gick överklaganstiden i 
fredagen den 22 september och ingen överklagan har inkommit. 

Planer som avdelningen arbetar med i dagsläget:  
 Åkerö brofäste, möte 11 oktober
 Rosen västra, Skoglund håller på med utredningar om geoteknik, 

naturvärden och radon. 
 Limsjöänget, varit på första avstämning gällande MKB. En första 

presentation för politiken kommer ske i november.
 Ansökan om planbesked för sporthall på väg in.
 Käringberget norra, startmöte den 27 sep
  – planbesked givet. Rönnbladsbagge måste 

undersökas, vilket först kan ske till våren. 
 Tällberg S:48, kommunen har meddelat att sökande får kontakta 

extern planförfattare. 
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 Åkerblads har fått planbesked för två år sedan, väntar in lantmäteriet 
gällande förrättning. Kommer komma in med förnyad ansökan då 
genomförandetiden har gått ut.

 Smalåkern, löper också ut. 
 Leksands Strand har lämnat in ansökan om planbesked. 
Kommande 
 Torget
 Moskogsväg
 Gång och cykelväg Häradsbygden

Övrigt: 
 Högt tryck på nybyggnadskartor.
 Väntar in beslut från länsstyrelsen för tillstånd för att flyga med 

drönare
 Kartverksamhet, fått material från flygningen i våras. Uppdaterad 

primärkartan. Funderar på att utöka primärkarteområdet. 
 Uppdatera vandringsleder för nytryck 
 Arbetar mycket med digitalisering av detaljplanerna. 

Chef strategisk planering, Anna Ograhn:
 Arbetar med ta fram systemhandling för Torget. Presentera vid nästa 

utskott. 
 Etapp tre- sparbanksgatan. Åtgärdat brister.
 Asfaltering på bygatan pågår. 
 Arbetet med cykelväg Leksands Strand pågår
 Vägbulor vid infarter till Leksand har gjorts. Moskogen, Järnavägen. 
 Stort arbete med skrotbilar
 Vandringsleder förbättrade, skyltning, kartor etc 
 Energi, på gång att bidragen för tjänsten ska sträcka sig över tre år. 

Inte klart men förhoppningsvis. 
 Tittar på möjlighet till elbil för kommunen. 

Myndighetschef, Jonas Slars:
 19 oktober, Leksands kommun är kallade av Mark- och 

miljödomstolen till syn på Tällberg 13:38.
 Bygglov för Söder om Sang har inkommit
 Myndighetsavdelningen redovisar plus 500 000.
 Enheten har deltagit på en konferens i Linköping där man bland 

annat besök till Vallastaden.

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Tacka för informationen och lägga denna till handlingarna
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Beslutet skickas till
Verksamhetsekonom
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§ 156 Dnr 2016/61

Meddelanden

Beskrivning av ärendet
 Beslut den 31 augusti gällande ”prövning av beslut om 

strandskyddsdispens för flytbrygga på fastigheten Tibble 24:4. 
Länsstyrelsen ändrar Utskottet för samhällsbyggnads beslut enligt 
nedan: 

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

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

Beslutet skickas till
Verksamhetsekonom
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§ 157 Dnr 2016/70

Delegeringsbeslut

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och 
tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa 
beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att 
kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot 
står det kommunstyrelsen fritt att återkalla delegering.

Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare och 
bostadsanpassare:

 Bostadsanpassningsärenden enligt bostadsanpassningslagen 2017-08-01 
till och med 2017-08-30

 Byggärenden enligt plan- och bygglagen 2017-08-01 till och med 2017-
08-30

Miljöchef, alkoholhandläggare och miljöinspektörer:

 Tillsynsärenden enligt livsmedelslagen, miljöbalken och alkohollagen 
2017-08-01 till och med 2017-08-30

Räddningschef och Brandförman

 Tillsynsärenden enligt LSO, offentliga tillställningar, förelägganden,
brandfarliga och explosiva varor och bygglovremisser 2017-08-01 till 
och med 2017-08-30

Trafik

 Parkeringstillstånd

 Uppsättning av banderoller i samband med Kick-off, diarienummer 
2017/1221
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 Yttrande gällande tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter, 
Hockeyallsvenskan säsongen 2017/2018, Tegera Arena, diarienummer 
2017/1192

Övrigt: 

 Anna Ograhn, chef strategisk planering/stadsarkitekt lämnade den 13 
september yttrande gällande förrättning vid Djursjön, diarienummer 
2017/1336. Leksands kommun har inga synpunkter på förrättningen. 

Utskottet för samhällsbyggnads förslag till beslut i 
kommunstyrelsen 

1. Godkänna redovisningen 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Kommunstyrelsen 
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§ 158

Nybyggnad av en/tvåbostadshus, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

Åtgärden avser nybyggnad av bostadshus. För området gäller detaljplan. 
Åtgärden överensstämmer med gällande detaljplan.

Beslutsunderlag
Ansökan 2017-06-16
Ritning 2017-06-16
Situationsplan 2017-08-17

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: 22 414 kronor (faktura skickas separat)

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

Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän utskottet för samhällsbyggnad lämnat ett 
startbesked (enligt PBL 10 kap. 3 §).

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt 
samråd bifogas beslutet.
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Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt PBL 10 
kap. 4 §.

Utskottet för samhällsbyggnads beslut om startbesked upphör att gälla den 
dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet vinner laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §).

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

Hur man överklagar
Den som vill överklaga beslutet ska inom tre veckor efter mottagandet av
detta protokoll skriva till Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun. Skrivelsen
ska dock lämnas/skickas till Leksands kommun, administrativ service,
793 80 Leksand. I skrivelsen ska anges det beslut som överklagas.

Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 159

Montering av solceller på garage och uthus/förråd, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

För området gäller detaljplan och omfattas av riksintresse för kulturmiljö.
Åtgärden avser montering av solceller på garagets och uthuset/förrådets hela 
södra taksidor.

Länsstyrelsens kulturmiljöfunktion anser att den äldre förrådsbyggnaden har 
ett sådant kulturhistoriskt värde och ligger så väl exponerat vid vägen och 
mot det öppna bytorget att dess tak inte ska beläggas med solceller. Garaget 
har inte lika högt kulturhistoriskt värde, det ligger inte närmast 
genomfartsgatan, men det ligger väl exponerat vid den öppna torgplatsen. 
Länsstyrelsen rekommenderar därför att bygglov inte medges för åtgärden. 
Hela Länsstyrelsens yttrande bifogas protokollsutdraget.

Beslutsunderlag
Ansökan 2017-04-28
Foto 2017-04-28

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Bygglov beviljas inte.

Motivering
Att belägga hela byggnadernas tak i det exponerade läget mot väg och bytorg 
anser utskottet för samhällsbyggnad utgör en allt för stor påverkan på 
byggnadernas helhetsintryck. De flesta tak i området är belagda med lertegel 
och så även dessa byggnader. Dessa skulle i stort sett täckas med solceller 
och ge byggnaderna en annan karaktär än vad som är hävd inom området 
och i strid mot PBL 8 kap 13 § då en byggnad som är särskilt värdefull från 
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte får 
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förvanskas eftersom fastigheten ligger inom område som omfattas av 
riksintresse för kulturmiljö.

Enligt PBL 2 kap. 6 § gällande ärenden om bygglov ska bebyggelse 
utformas och placeras på den avsedda marken som är lämpligt med hänsyn 
till b.la stads- och landskapsbild, natur- och kulturvärdena på platsen och 
intresset av god helhetsverkan. 

Upplysningar
Sökanden

Hur man överklagar
Den som vill överklaga beslutet ska inom tre veckor efter mottagandet av
detta protokoll skriva till Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun. Skrivelsen
ska dock lämnas/skickas till Leksands kommun, administrativ service,
793 80 Leksand. I skrivelsen ska anges det beslut som överklagas.

Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 160

Montering av solceller på garage och uthus/förråd, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

För området gäller detaljplan och omfattas av riksintresse för kulturmiljö. 
Åtgärden avser montering av solceller på garagets hela garagets södra 
taksida samt 1/3 av uthuset/förrådets södra taksida.

Länsstyrelsens kulturmiljöfunktion anser att den äldre förrådsbyggnaden har 
ett sådant kulturhistoriskt värde och ligger så väl exponerat vid vägen och 
mot det öppna bytorget att dess tak inte ska beläggas med solceller. Garaget 
har inte lika högt kulturhistoriskt värde, det ligger inte närmast 
genomfartsgatan, men det ligger väl exponerat vid den öppna torgplatsen. 
Länsstyrelsen rekommenderar därför att bygglov inte medges för åtgärden. 
Hela Länsstyrelsens yttrande bifogas protokollsutdraget.

Sökanden har informerat om att uthuset förrådet är återuppbyggt efter en 
brand på 1990-talet och alltså inte har så högt kulturhistoriskt värde. 

Beslutsunderlag
Ansökan 2017-04-28
Foto 2017-04-28

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 30 

§.
2. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av PBL 10 

kap. 23 §. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta 
ärende. Byggnadsarbetena får påbörjas när bygglovet vunnit laga 
kraft. Påbörjan tidigare sker på egen risk.

3. Med detta startbesked beslutar utskottet för samhällsbyggnad att 
kontrollplanen fastställs. Kontrollplanen ska inlämnas till 
byggavdelningen som underlag för slutbesked.
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4. Avgift: 2307 kronor (faktura skickas separat)

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

Att belägga hela byggnadernas tak i det exponerade läget mot väg och bytorg 
anser utskottet för samhällsbyggnad utgör en allt för stor påverkan på 
byggnadernas helhetsintryck men eftersom uthuset/förrådet är återuppbyggt 
efter brand på 1990-talet har inte byggnaden så högt kulturhistoriskt värde 
och utskottet för samhällsbyggnad anser därför att 1/3 av takets yta mot 
söder kan beläggas utan att byggnadens karaktär förvanskas.

Upplysningar
Sökanden

Hur man överklagar
Den som vill överklaga beslutet ska inom tre veckor efter mottagandet av
detta protokoll skriva till Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun. Skrivelsen
ska dock lämnas/skickas till Leksands kommun, administrativ service,
793 80 Leksand. I skrivelsen ska anges det beslut som överklagas.

Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 161

Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus,  

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten 
 Aktuell fastighet är sedan tidigare obebyggd. 

Områdesbestämmelser finns för området.

Miljöchef Olle Ryberg har bedömt att avloppsfrågan kan lösas, dock kan 
infiltration vara problematisk varför en annan lösning kan behövas.

Västra Rönnäs Va-ledningsförening godkänner anslutning till befintlig 
vattentäkt.

Utfart avses ske mot befintlig väg.

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

Marken har tidigare använts för slåtter (Höskörd) där jordbrukaren påpekar 
att en bebyggelse inte inkräktar eller påverkar jordbruksverksamheten.

Beslutsunderlag
Ansökan 2017-08-11

Situationsplan 2017-08-11

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Förhandsbesked beviljas

2. Avgift: 8639 kronor (faktura skickas separat)
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Motivering
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av 
mark- och vattenresurserna enligt MB 3 kap samt med den kommunala 
översiktsplanen.

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

Lokalisering är förenlig med kommunens översiktsplan. Fastigheten bedöms 
vara en lämplig tomtplats.

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

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

Hur man överklagar
Den som vill överklaga beslutet ska inom tre veckor efter mottagandet av
detta protokoll skriva till Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun. Skrivelsen
ska dock lämnas/skickas till Leksands kommun, administrativ service,
793 80 Leksand. I skrivelsen ska anges det beslut som överklagas.

Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 162

Rivning samt nybyggnad av fritidshus, 
strandskyddsdispens, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

Ansökan avser bygglov strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus och 
anmälan för rivning av befintligt fritidshus. Aktuell plats är belägen vid sjön 
Fisklösen. Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området. 

Strandskydd råder enligt miljöbalken (MB) 7 kap. 13 §. Byggnadsförbud 
råder enligt MB 7 kap. 16 §. Friluftsliv, växt- och djurlivet i området 
påverkas inte av planerad byggnation.

Berörda angränsande fastighetsägare har underrättats. De har ingen erinran.

Olle Ryberg tillstyrker strandskyddsdispens och bedömer att avloppsfrågan 
kan lösas för fastigheten. Bilaga bifogas.

Beslutsunderlag
Ansökan 2017-08-01
Ritning 2017-08-01
Situationsplan 2017-08-01

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

31§.

2. Strandskyddsdispens beviljas. Som tomt får tas i anspråk den 
redovisade tomtplatsen. Som särskilda skäl för strandskyddsdispens 
enligt MB 7 kap. § 18c kan anföras att den aktuella platsen är belägen 
på redan ianspråktagen mark och saknar betydelse för strandskyddets 
intresse. 

3. Avgift: 6722 kronor (faktura skickas separat)
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Motivering
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av 
mark- och vattenresurserna enligt miljöbalken 3 kap samt med den 
kommunala översiktsplanen. Ansökt åtgärd uppfyller kraven i PBL 2 kap. 
och ska inte föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i 
PBL 4 kap. 2 eller 3 §. Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för 
lov enligt PBL 9 kap. 31 §.

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

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 arbetena påbörjas.
Uppgifter om kontrollansvarig ska inlämnas i god tid före det tekniska 
samrådet.

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 §).
Strandskyddsdispensens giltighetstid sammanfaller med bygglovet.

Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes 
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet.
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
Den som vill överklaga beslutet ska inom tre veckor efter mottagandet av
detta protokoll skriva till Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun. Skrivelsen
ska dock lämnas/skickas till Leksands kommun, administrativ service,
793 80 Leksand. I skrivelsen ska anges det beslut som överklagas.

Beslutet skickas till
Sökanden

Länsstyrelsen
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§ 163

Nybyggnad av fritidshus efter rivning, 
strandskyddsdispens, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

Ansökan avser bygglov och strandskyddsdispens för fritidshus samt rivning 
av befintligt fritidshus på samma plats. Aktuell plats är belägen vid sjön 
Stor-Flaten. Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området.

Strandskydd råder enligt miljöbalken (MB) 7 kap. 13 §. Byggnadsförbud 
råder enligt MB 7 kap. 16 §. Friluftsliv, växt- och djurlivet i området 
påverkas inte av planerad byggnation.

Miljöchef Olle Ryberg tillstyrker att strandskyddsdispens beviljas.

VA-frågan bedöms kunna lösas på fastigheten under förutsättning att det är 
frågan om en enkel VA-standard. Rivningsplanen tillstyrks förutom att 
eldning inte för ske på isen utan ska ske på fast mark.

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

Beslutsunderlag
Ansökan 2017-08-29
Situationsplan 2017-08-29
Ritningar 2017-08-29

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

31§.
2. Strandskyddsdispens beviljas. Hela fastigheten är sedan tidigare 

ianspråktagen som tomtplats.
3. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av PBL 10 

kap. 23 §. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta 
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ärende. Byggnadsarbetena får påbörjas när bygglovet vunnit laga 
kraft. Påbörjan tidigare sker på egen risk.

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

5. Avgift: 12 826 kronor (faktura skickas separat)

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

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

Upplysningar
Signerad kontrollplan ska inlämnas som underlag för slutbesked.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt PBL 10 
kap. 4 §.

Utskottet för samhällsbyggnads beslut om startbesked upphör att gälla den 
dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet vinner laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §).

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

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

Hur man överklagar
Den som vill överklaga beslutet ska inom tre veckor efter mottagandet av
detta protokoll skriva till Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun. Skrivelsen
ska dock lämnas/skickas till Leksands kommun, administrativ service,
793 80 Leksand. I skrivelsen ska anges det beslut som överklagas.

Beslutet skickas till
Sökanden 

Länsstyrelsen
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§ 164

Nybyggnad av fritidshus, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området. Aktuell plats är 
belägen vid Kyrkbolstjärnen, dock utanför det strandskyddade området.
Förhandsbesked beviljades av utskottet för samhällsbyggnad 2017-04-18.

Miljöchefen tillstyrker att förhandsbesked beviljas. VA-frågan bedöms 
kunna lösas för fastigheten.

Tillfart sker via befintlig skogsbilväg.

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

Beslutsunderlag
Ansökan 2017-08-22
Ritning 2017-08-22
Situationsplan 2017-09-04

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

31§.
2. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av PBL 10 

kap. 23 §. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta 
ärende. Byggnadsarbetena får påbörjas när bygglovet vunnit laga 
kraft. Påbörjan tidigare sker på egen risk.

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

4. Avgift: 10 586 kronor (faktura skickas separat)
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Motivering
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av 
mark- och vattenresurserna enligt miljöbalken 3 kap samt med den 
kommunala översiktsplanen.
Ansökt åtgärd uppfyller kraven i PBL 2 kap. och ska inte föregås av 
detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i PBL 4 kap. 2 eller 3 §.
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap. 
31 §.

Upplysningar
Signerad kontrollplan ska inlämnas som underlag för slutbesked.

Åtgärden får inte påbörjas förrän utskottet för samhällsbyggnad lämnat ett 
startbesked (enligt PBL 10 kap. 3 §).

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt PBL 10 
kap. 4 §.

Utskottet för samhällsbyggnads beslut om startbesked upphör att gälla den 
dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet vinner laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §).

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

Hur man överklagar
Den som vill överklaga beslutet ska inom tre veckor efter mottagandet av
detta protokoll skriva till Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun. Skrivelsen
ska dock lämnas/skickas till Leksands kommun, administrativ service,
793 80 Leksand. I skrivelsen ska anges det beslut som överklagas.

Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 165

Uppsättning av tält avsett som ligghall för hästar, 
tillfälligt lov

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

Åtgärden avser tillfälligt bygglov för ett tält som ligghall för hästar till och 
med 2018-08-31.

Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området. Berörda 
angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. 
Inga yttranden har inkommit.

Beslutsunderlag
Ansökan 2017-08-28
Ritning 2017-08-28
Situationsplan 2017-08-28

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Tidsbegränsat bygglov beviljas att gälla till och med 2018-08-31 från 

lagakraftdatum i enlighet med plan- och bygglagen (PBL)9 kap. 33 §.

2. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av PBL 10 
kap. 23 §. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta 
ärende. Byggnadsarbetena får påbörjas när bygglovet vunnit laga 
kraft. Påbörjan tidigare sker på egen risk.

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

3. Avgift: 2750 kronor (faktura skickas separat)

Motivering
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för tidsbegränsat lov enligt 
PBL 9 kap. 33 §.
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Upplysningar
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 
förrän utskottet för samhällsbyggnad har gett ett slutbesked, om utskottet 
inte beslutar annat.

Utskottet för samhällsbyggnads beslut om startbesked upphör att gälla den 
dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet vinner laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §).
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägare.

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

Hur man överklagar
Den som vill överklaga beslutet ska inom tre veckor efter mottagandet av
detta protokoll skriva till Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun. Skrivelsen
ska dock lämnas/skickas till Leksands kommun, administrativ service,
793 80 Leksand. I skrivelsen ska anges det beslut som överklagas.

Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 166

Nybyggnad av fritidshus, gäststuga och förråd

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

För området gäller detaljplan. 
Åtgärden strider mot detaljplanen genom att takvinkeln på byggnaden är 14° 
istället för lägst 23°.
Berörda angränsande fastighetsägare har underrättats. De har ingen erinran.

Beslutsunderlag
Ansökan 2017-03-21
Ritning 2017-08-03
Situationsplan 2017-08-03

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: Rolf Höckerlind 
Adress: Hotellbacken 2, 793 30 Leksand

3. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av PBL 10 
kap. 23 §. Tekniskt samråd har hållits och kontrollplan fastställts. 
Byggnadsarbetena får påbörjas när bygglovet vunnit laga kraft. 
Påbörjan tidigare sker på egen risk.

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 §.
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Upplysningar
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt PBL 10 
kap. 4 §.

Utskottet för samhällsbyggnads beslut om startbesked upphör att gälla den 
dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet vinner laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §).

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

Hur man överklagar
Den som vill överklaga beslutet ska inom tre veckor efter mottagandet av
detta protokoll skriva till Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun. Skrivelsen
ska dock lämnas/skickas till Leksands kommun, administrativ service,
793 80 Leksand. I skrivelsen ska anges det beslut som överklagas.

Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 167

Anläggning av solpanel, 35 m2, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

Åtgärden avser bygglov för anläggande av solpanel om 35 m2 på fastigheten 
. Områdesbestämmelser finns för området.

Beslutsunderlag
Ansökan 2017-09-18
Illustration 2017-09-18

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

31§.

2. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av PBL 10 
kap. 23 §. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta 
ärende. Byggnadsarbetena får påbörjas när bygglovet vunnit laga 
kraft. Påbörjan tidigare sker på egen risk.

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

3. Avgift: 1800 kronor (faktura skickas separat)

Motivering
Åtgärden överensstämmer med områdesbestämmelserna för området. 
Åtgärden utgör kompletteringsåtgärd enligt PBL 9 kap. 31 a §. Åtgärden 
överensstämmer med förutsättningarna för lov PBL 9 kap. 31 a §.
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Upplysningar
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 
förrän utskottet för samhällsbyggnad har gett ett slutbesked, om utskottet 
inte beslutar annat. Signerad kontrollplan ska inlämnas som underlag för 
slutbesked.
Utskottet för samhällsbyggnads beslut om startbesked upphör att gälla den 
dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet vinner laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §).
Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes 
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet.

Hur man överklagar
Den som vill överklaga beslutet ska inom tre veckor efter mottagandet av
detta protokoll skriva till Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun. Skrivelsen
ska dock lämnas/skickas till Leksands kommun, administrativ service,
793 80 Leksand. I skrivelsen ska anges det beslut som överklagas.

Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 168 Dnr 2017/1349

Rivning av industribyggnad, nybyggnad av 
industribyggnad handel, Övermo 6:20

Beskrivning av ärendet
Fastighet: ÖVERMO 6:20

Sökande: Rågsveden Holding AB
Näset 117
780 54 ÄPPELBO

Ansökan avser bygglov för uppförande av industribyggnader och rivning av 
befintlig byggnad. Sökanden avser uppföra en ny Bolist butik på fastigheten 
Övermo 6:20, åtgärden avser butiksdel och tillhörande kallförråd.

Den totala byggnadsytan uppgår till 2404 m2.

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

Färgsättningen blir ljusgrå och ska utföras i samråd med stadsarkitekt.

Dala Vatten och avfall tillstyrker ärendet och påtalar att det finns en 
spillvattenservis och en vattenservis, om grövre ledningar behövs får de 
begära detta av Davab. Dagvattenledning saknas vilket innebär att sökanden 
själv får ordna med detta. Om den varmbonade ytan blir 1000 m2 
tillkommer 5 lägenhetsavgifter. Yttrandet bifogas som bilaga.
Räddningschef Krister Ejeros tillstyrker bygglovet men påtalar att en 
brandskyddsbeskrivning skall finnas till det första tekniska samrådet.

Granneintyg föreligger från Dala Energi och Nils Skoglund då byggnationen 
placeras närmare tomtgräns än 4.5 meter. Sökanden har dock gjort en ny 
placering på nybyggnadskartan som placeras 4.5 meter från tomtgräns.

Trafikingenjör tillstyrker tillfartsväg enligt nybyggnadskarta. 

Beslutsunderlag
Ansökan 2017-09-19
Ritning 2017-09-19
Nybyggnadskarta 2017-09-25
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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: 83 915 kronor (faktura skickas separat)

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

Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän utskottet för samhällsbyggnad lämnat ett 
startbesked (enligt PBL 10 kap. 3 §).
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kontakta byggnadsinspektör Maths 
Ydron, 0247-80496, i god tid innan ni avser påbörja arbetena.

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 vinner laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §).
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägare.
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. 
Kostnader för utstakning debiteras separat om de utförs av Leksands 
Kommun.

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

Hur man överklagar
Den som vill överklaga beslutet ska inom tre veckor efter mottagandet av
detta protokoll skriva till Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun. Skrivelsen
ska dock lämnas/skickas till Leksands kommun, administrativ service,
793 80 Leksand. I skrivelsen ska anges det beslut som överklagas.

Beslutet skickas till
Sökanden 
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Justeras Utdrag bestyrks

§ 169 Dnr 2017/259

Rapportering från sektorn för samhällsutveckling, 
kvartal 2 sektorsplan

Beskrivning av ärendet
Verksamhetsutvecklare Jenny Sarén redogör för måluppfyllelse gentemot 
sektorsplanen 2017 för perioden maj-augusti 2017

Beslutsunderlag
 Kvartal 2, narrativ beskrivning av måluppfyllelse

 Kvartal 2 måluppfyllelse sektorn för samhällsutveckling

Utskottet för samhällsbyggnads förslag till beslut i 
kommunstyrelsen

1. Lägga informationen till handlingarna

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 170 Dnr 2017/1271

Sammanträdesordning 2018

Beskrivning av ärendet
En sammanträdesordning för utskottet för samhällsbyggnad behöver antas 
för 2018.

Beslutsunderlag
Förslag från förvaltningen, daterat 2017-09-11

Kommunstyrelsens beslut
1. Anta utskottet för samhällsutvecklings sammanträdesordning för 2018 

enligt följande.

Tisdag den 23 januari

Tisdag den 20 februari

Tisdag den 20 mars

Tisdag den 17 april

Tisdag den 22 maj

Tisdag den 26 juni

Tisdag den 28 augusti

Tisdag den 25 september

Tisdag den 23 oktober

Tisdag den 20 november

Tisdag den 11 december 

2. Samtliga sammanträden börjar klockan 13.00 om annat anges i kallelsen.

Beslutet skickas till
Administrativ service för vidarebefordran till berörda
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