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Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, torsdagen den 24 oktober 2019, klockan 13:00 – 16:05 
Beslutande Ledamöter

Sebastian Larsson (M), ordförande
Mikael Kyller (KD), 1:e vice ordförande
Birgitta Jansson (S), 2:a vice ordförande
Aarno Magnusson (C) ej § 171
Karin Byström (C)
Mats Stenmark (M)
Jan-Olof Karlsson (S)

-

Tjänstgörande ersättare
Elisabet Ingels (C) ers: Aarno Magnusson (C) § 171

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare
Roger Åström (M)
Åke Arnesson (BP)
Mats Rönnblad (S)
Markus Kummu (V)

Tjänstemän
Sektorschef Åke Sjöberg
Myndighetschef Jonas Slars
Arkivarie Andrew Tutt-Wixner § 161
Chef strategisk planering Anna Ograhn
Nämndsekreterare Lena Niskakoski

Övriga
-

Justeringens plats och tid Kommunhuset, administrativ service, tisdagen den 29 oktober 2019 kl 13:00

Underskrifter
Paragrafer 161-172

Ordförande
Sebastian Larsson (M)

Justerare
Jan-Olof Karlsson (S)

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

Organ Utskottet för samhällsbyggnad

Sammanträdesdatum 2019-10-24

Datum då anslaget sätts upp 2019-10-30 Datum då anslaget tas ned 2019-11-20

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, administrativ service

Underskrift
Lena Niskakoski
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Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

Ärendelista

§ 161 Presentation mål- och resultatrapport period 2
§ 162 Sektorschefen informerar
§ 163 Avdelnings-/enhetschefer informerar
§ 164 Meddelande SB 2019
§ 165 Remiss - kontantlös betalning i kollektivtrafiken
§ 166 Avtalssamverkan med Rättviks kommun inom sektor samhällsbyggnad
§ 167 Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus, strandskyddsdispens  

§ 168 Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus, 
§ 169 Nybyggnad av en/tvåbostadshus, schaktning/fyllning 
§ 170 Ändrad användning industribyggnad, utökad yta, tillfälligt lov t o m 2025-01-31, 

§ 171 Nybyggnad av en/tvåbostadshus 
§ 172 Övriga ärenden
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§ 161

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsutvecklare Andrew Tutt-Wixner presenterar mål- och 
resultatsrapporten för period 2 2019.

Beslutsunderlag
Mål- och resultatrapport för samhällsutveckling period 2 2019

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kvalitetsutvecklare Andrew Tutt-Wixner
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§ 162

Beskrivning av ärendet
Sektorschef Åke Sjöberg informerade om bland annat följande:

 Oförändrat budgetläge
 Moskogsvägen - möte 11 november med berörda fastighetsägare 
 Öppet Hus Kulturmiljö 13 november
 Rivning Åkerö brofäste pågår
 Gata/park utredning pågår- största frågan är trafikorg.
 Vaktmästarutredning pågår
 Möte med Leksands handel 24/10
 Evenemang 2020 och framåt
 Tv-pucken i Leksand vecka 44. Finalen hålls i Falun
 Vision Hantverksgatan
 Lungsjöån- restaureringsåtgärder 2 km utförda
 Vägmedel 1 mkr utbetalda
 Omfattande klotter i Leksand
 Stölder och inbrottsförsök
 Pågående detaljplaner bl. a. Torget, Edshult, Rosen västra, Leksand 

strand, Limhagen, Norra Käringberget, Moskogsvägen.

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

Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg
Verksamhetsekonom Kristian Koivumäki
Kvalitetsutvecklare Andrew Tutt-Wixner 
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§ 163

Avdelnings-/enhetschefer informerar

Beskrivning av ärendet
Anna Ograhn, chef strategisk planering informerade om pågående arbeten 
från avdelningen bland annat följande:

 Kulturmiljöprogrammet
 Uppföljning bostadsförsörjningsplan
 Arbete med dagvattenriktlinjer
 Bastberg naturreservat klart 
 Energimässa i Sälen

Jonas Slars, myndighetschef, informerade om pågående arbeten från 
avdelningen bland annat följande:

 Förskolan Myran har varit stängd på grund av mögel. Beslutat att 
byta hela stommen. Beräknad inflyttning strax efter nyår.

 Något minskning av ärenden jämfört med förra året. 

 Stora objekt bl. a Tibble servicehus.

 Många överklaganden och synpunkter kommer in.

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

Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg
Verksamhetsekonom Kristian Koivumäki
Kvalitetsutvecklare Andrew Tutt-Wixner 
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§ 164 Dnr 2019/67

Meddelande SB 2019

Beskrivning av ärendet
 Kallelse till syn 29 november .

 Beslut om upphävande från Länsstyrelsen – nybyggnad av fritidshus, 
strandskyddsdispens, 

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
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§ 165 Dnr 2019/1239

Remiss - kontantlös betalning i kollektivtrafiken

Beskrivning av ärendet
Kollektivtrafikförvaltningen kommer att föreslå Kollektivtrafiknämnden att 
ta bort möjligheten att betala med kontanter ombord på bussarna i hela länet 
från och med vintern/våren 2020.
Konsekvensanalysen av ett sådant beslut:
Styrkor – 
Förare får en tryggare arbetsmiljö. Vi får en enhetlighet när samma regler 
gäller i hela länet. Kostnaderna för pengahanteringen minskar.

Svagheter – 
Dalatrafik har färre försäljningsställen i de kommuner där vi idag har 
kontantbetalning ombord.

Möjligheter – 
När kontanter försvinner ombord på bussen så ges en drivkraft att utveckla 
vår biljettförsäljning ytterligare. Ett incitament att t.ex. snabbare driva på 
frågan om QR-kods läsare ombord på bussen. Kontanthantering och 
biljettförsäljning ombord är tidskrävande och genom att snabba upp 
ombordstigningen ges möjlighet att även snabba upp restiderna.

Hot – 
Om informationen till våra kunder inte blir tillräckligt tydlig så kan de 
initialt drabbas om de inte känner till förändringen. Resenärer som bara 
betalar kontant idag kan sluta åka buss.

Synpunkter på förslaget önskas inkomna till Region Dalarna senast 2019-10-
25.

Sektorns/avdelningens bedömning
Till att börja med bedöms remiss- och utredningstiden som mycket snäv. 
Samrådsförfrågan, Dnr RD 19/05107, inkom till kommunen 2019-10-11 
medan synpunkter ska vara inlämnade från kommunen 2019-10-25.
Kollektivförvaltningens förslag har varit på remiss inom kommunen till 
nuvarande och föregående kollektivtrafiksamordnare samt till 
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ledningsgruppen i sektorn Vård och omsorg. De senare pga. deras bredare 
kunskaper kring våra äldre medborgares förutsättningar att kunna hantera 
kontantlös betalning.
VO ser inga problem med att kontantbetalning tas bort när det gäller just 
deras målgrupp. De som åker färdtjänst kan även fortsättningsvis betala med 
kontanter. Övriga äldre i kommunen bedöms kunna klara av omställningen. 
Dock kan det skapa vissa problem för t.ex. turister.
Kollektivtrafiksamordnarna bedömer att det i princip är bra med kontantlös 
betalning. Dock behövs en god framförhållning inför omställningen gällande 
information och teknisk implementering i alla berörda led.
Det vore önskvärt om kollektivtrafikförvaltningen kan presentera en 
redovisning av olika målgruppers betalningsmönster och analys av vilka som 
skulle riskera att drabbas. Risken är att speciellt äldre kan drabbas negativt, 
då dessa inte alltid är bekväma med att hantera appar på smarta telefoner. 
Det vore olyckligt om de av denna anledning skulle avstå från att åka 
kollektivbuss. Det skulle kunna få konsekvenser som ökad isolering och 
skapa praktiska svårigheter gällande matinköp och andra nödvändiga besök 
till t.ex. myndigheter osv.
Således vore det önskvärt med en fördjupad analys av vilka turer, 
kommuner, resenärer osv. som drabbas hårdast utifrån de resor som betalats 
kontant dvs. 5000 tkr.
QR-läsare är en teknisk lösning som omnämns i samrådsförfrågan. En 
lösning som skulle kunna fungera på ett smidigt och adekvat sätt t.ex. att om 
en person har blivit kallad till rutinbesök på lasarett, så finns QR-koden för 
bussresan på kallelsen.

Vid samtal med representant för kollektivtrafikförvaltningen, 
2019-10-11, framgick att de också har tittat på en teknisk 
betallösning med NFC-chip (Near Field Communication), 
dvs. kontaktlös betalning vardagligt benämnt att ”blippa”. De 
flesta nya bankkort som skickas ut är utrustade med denna 
teknik. Eftersom bankkort automatiskt byts ut med jämna 

intervall innebär det att många av våra äldre har kort med ”blipp-funktion”. 
Symbolen på bilden visar om bankkortet är utrustat för kontaktlös betalning.
I grund och botten ställer vi oss positiva till kontantlös betalning, utifrån de 
orsaker som kollektivtrafikförvaltningen har angivit. Dock önskas en 
fördjupad analys av vilka som drabbas och likaså en fördjupad utredning 
kring olika tekniska betallösningar som inte inbegriper kontanthantering.

Beslutsunderlag
Samrådsförfrågan, Kollektivtrafikförvaltningen, Region Dalarna.
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Tjänsteutlåtande, daterat 2019-10-16

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Att återremittera förslaget med kommunens kompletterande frågor 

till Kollektivtrafikförvaltningen, Region Dalarna.

Beslutet skickas till
Kollektivtrafikförvaltningen, Region Dalarna
Joel Johansson, Kollektivtrafiksamordnare
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§ 166 Dnr 2019/1076

Avtalssamverkan med Rättviks kommun inom sektor 
samhällsbyggnad

Beskrivning av ärendet

Bakgrund
Att som liten kommun erbjuda medborgare, företagare och besökare en hög 
kvalitet och service är inte alltid enkelt. Kompetensförsörjning av erfaren 
och kunnig personal i en bra arbetsmiljö, är en avgörande fråga för huruvida 
vi lyckas med ambitionen, och i rapport efter rapport är slutsatserna de 
samma – mellankommunal samverkan är enda sättet att nå framgång. 
När nu pressen ökar på alla mindre kommuner runt om i landet om att nå 
längre med kompetensförsörjningen, skapa arbetsplatser med minskat antal 
solokompetenser, förnya servicen, digitalisera och utveckla så tror vi att 
tiden är mogen för att koppla ett större grepp om samverkan mellan dessa två 
kommuner.  
Vi tror att det krävs dels för att upprätthålla en hög servicenivå, men också 
för att vi ska kunna ta flera steg framåt, nå ännu längre tillsammans. 
På nationell nivå har ny lagstiftning möjliggjort för kommuner att på ett 
smidigare sätt hantera de juridiska punkterna inom mellankommunal 
samverkan. Avtalssamverkan ger kommunerna möjligheter att via 
uppdragsavtal skapa organisatorisk samverkan utan komplicerade 
upphandlingsförfaranden.  

Samverkan mellan Rättviks och Leksands kommuner
I många olika forum har diskussionen om en ökad mellankommunal 
samverkan mellan Leksand och Rättvik förekommit genom åren. I vissa fall 
har vi lyckats realisera detta, i andra fall har det varit svårt. 
Idag finns samarbete inom energi- och klimatrådgivning, bostadsanpassning 
samt naturvårdstjänst redan etablerat. I samtliga dessa fall är personalen 
anställd av Leksands kommun.
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Kommunerna gränsar till varandra geografiskt och även om det finns 
olikheter så finns där också väldigt många likheter. Med andra ord finns 
många av förutsättningarna för en genuin samverkan på plats. Sedan en tid 
har också kommunernas ledningar givit ett uppdrag till sina kommunchefer 
att inventera och driva på möjlig samverkan.
Det är denna utveckling som leder till nedanstående förslag till beslut. 
Ambitionen med denna utökade samverkan mellan Leksands och Rättviks 
kommun är att utan den politiska styrningen påverkas skapa följande vinster: 

 Fler medarbetare får möjlighet att arbeta i grupper med större 
kollegialt utbyte, som är till nytta i allt från introduktion och stöd för 
nyutexaminerade till stöd och bollplank i komplicerade ärenden 
(kvalitet i leveransen). 

 Större arbetsgrupper skapar större möjligheter att omdisponera och 
använda resurser utifrån efterfrågan och behov (effektivisering). 

 Singelkompetenser får möjlighet till ”back-up” vid ledigheter eller 
sjukfrånvaro (arbetsmiljö). 

 Istället för enheter som över tid fluktuerar mellan full bemanning och 
kompetensbrist, kan det skapas en större arbetsplats som har lättare 
att locka arbetskraft, kan hålla jämnare belastning (kommunernas 
utveckling i olika cykler under året) och kan klara av att ta sig an 
större utvecklingsprojekt på kortare tid, (förutsättningar för 
utveckling i kommunerna). 

 Ledning och administration kan samordnas för att kvalitetssäkra 
rutiner, och frigöra resurser för nya uppdrag eller åtaganden 
(effektivisering). 

Flera steg för att skapa gemensamma funktioner

Första steget som krävs är ett inriktningsbeslut om att söka samarbete inom 
Samhällsutvecklingssektorn.
Det som samhällsutvecklingsförvaltningen utrett djupare, och som kan bli ett 
första steg, är att Leksand kommuns mät- och kartavdelning inklusive GIS 
blir en gemensam avdelning för båda kommunerna efter samgående med 
Rättviks motsvarighet.
Målsättningen är att steg 1 påbörjas 2020-01-01. 
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Fler områden inom både samhällsutvecklingsförvaltningen och kommunen i 
övrigt är både möjliga och lämpliga att samverka inom, exempelvis genom 
att skapa gemensamma enheter, men det här har ännu inte analyserats fullt 
ut. Det gäller t ex kultur, mark och plan med flera. 

För att smidiggöra processerna i arbetet och minska ledtiderna med denna 
utökade samverkan mellan kommunerna, bör beslut fattas om att 
kommunstyrelsen har rätt att framledes fatta de tillkommande besluten om 
samverkan i ärenden. De första stegen omfattar att samordna funktioner 
inom gis, kart- och mät för att sedan gå vidare med kultur och mark- och 
planområdet, men det finns som sagt potential till ytterligare samverkan på 
fler områden.
Konkret innebär det att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att 
fatta beslut om organisatorisk samordning mellan ytterligare enheter i 
kommunerna, under förutsättning att verksamhet och budget kan regleras via 
avtalssamverkan och att den politiska styrningen inte påverkas.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-10-16

Utskottet för samhällsbyggnads förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige

1. Godkänna att Leksands kommun utökar samverkan med Rättviks 
kommun, enligt vad som beskrivs i detta underlag, för att på så vis 
förstärka och effektivisera tjänstemannaorganisationerna och 
leveransförmågan i båda kommunerna. 

2. Ge kommunstyrelsen rätt att fatta beslut om organisatorisk 
samordning mellan enheter i kommunerna, under förutsättning att 
verksamhet och budget kan regleras via avtalssamverkan och att den 
politiska styrningen inte påverkas.   

3. Kommunstyrelsen tar delbeslut för varje delområde som blir aktuellt.

Beslutet skickas till
Rättviks kommun
Fackliga organisationer
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§ 167

Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus, 
strandskyddsdispens 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser förhandsbesked och strandskyddsdispens för bostadshus. 
Aktuell plats är belägen vid sjön Insjön. Områdesbestämmelser finns 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.
Den aktuella platsen är idag en avstyckad fastighet om 5500 m2 med ett 
befintligt fritidshus på fastigheten. Det befintliga fritidshuset står ca 15 meter 
från strandlinjen.
Den ansökta åtgärden avser en etablering av ett bostadshus med en tilltänkt 
tomtplatsavgränsning och ett tillskapande av en tomtplats om ca 2800 m2.
Den tilltänkta placeringen av det nya bostadshuset placeras nordöst om det 
idag redan befintliga fritidshuset på platsen. Dvs bakom det idag redan 
befintliga fritidshuset.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökningen, inga erinringar har inkommit.
Miljöchef Olle Ryberg har tillstyrkt förhandshandsbesked och 
strandskyddsdispens.

Beslutsunderlag
Ansökan 2019-09-09
Situationsplan 2019-09-09
Ritningar 2019-09-09
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Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Förhandsbesked beviljas
2. Strandskyddsdispens beviljas. 

-Som tomt får tas i anspråk den redovisade tomtplatsen
      3. Avgift: 9752 kronor (faktura skickas separat)

Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2019-09-09 och beslut fattades 2019-10-24, 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
Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18c kan 
anföras att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark då 
det sedan tidigare står ett fritidshus på platsen.
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 och gällande 
områdesbestämmelser. 

Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet

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

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

Hur man överklagar
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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§ 168

Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser förhandsbesked för bostadshus. Detaljplan eller 
områdesbestämmelser finns inte för området.
Dala Vatten och avfall har ingen erinran mot att förhandsbesked lämnas. 
Fastigheten ligger inom det kommunala verksamhetsområdet för vatten och 
avlopp. Dala Energi har heller ingen erinran.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Yttrande har inkommit från . I första 
hand hänvisar man i yttrandet till landskapsbilden och jordbruksmarken och 
är emot att förhandsbesked beviljas. 
Det är en liten del av åkermarken som betecknas som en ”tarm” som 
kommer att tas i anspråk och som inte har något större värde. Ett skaft 
kommer att, om så behövs, sparas vid en eventuell avstyckning för att kunna 
ta sig in till den större åkermarken innanför. Det finns dock även andra 
tillfartsvägar.
Infart till fastigheten kommer att ske från den befintliga allmänna byvägen.
LRF ställer sig positiva till förhandsbeskedet då åkern får en bättre form. 
Området ligger inom riksintresse förnaturvård, friluftsliv och särskilda 
hushållningsbestämmelser finns för området. Fastigheten ligger även inom 
område där särskilda hushållningsbestämmelser enligt miljöbalkens (MB) 4 
kap ska iakttas med hänsyn till natur- och kulturvärdena och är därför av 
riksintresse. Fastigheten är idag bebyggd med en lada/uthusbyggnad och ett 
mindre uthus. 
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Beslutsunderlag
Ansökan 2019-09-16
Situationsplan 2019-09-16

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Förhandsbesked beviljas
2. Avgift: 8589 kronor (faktura skickas separat)

Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2019-09-16 och beslut fattades 2019-10-24, 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
Enligt plan- och bygglagen (PBL) 2 kap. 5 § gällande ärenden om 
förhandsbesked ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet. Enligt PBL 2 kap. 6 § gällande ärenden om förhandsbesked ska 
bebyggelse utformas och placeras på den avsedda marken som är lämpligt 
med hänsyn till b.la stads- och landskapsbild, natur- och kulturvärdena på 
platsen och intresset av god helhetsverkan.
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av 
mark- och vattenresurserna enligt MB 3 kap samt med den kommunala 
översiktsplanen. Fastigheten ligger inom område som i översiktsplanen är 
utpekat som tätort. Lokalisering är förenlig med kommunens översiktsplan. 
Fastigheten bedöms vara en lämplig tomtplats och en naturlig förtätning av 
befintlig byklase.
Utskottet för samhällsbyggnad gör bedömningen att det är en relativt liten 
del av åkermarken som tas i anspråk och att den inte har något större 
brukningsvärde. Det enskilda intresset av att få bygga på platsen bedöms 
därför väga tyngre än det allmänna intresset av att bevara åkermarken.
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 §. 

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.
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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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§ 169

Nybyggnad av en/tvåbostadshus, schaktning/fyllning 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser nybyggnad av en/tvåbostadshus på fastigheten  
. Förhandsbesked finns inte sedan tidigare på fastigheten.

För området gäller områdesbestämmelser, åtgärden överensstämmer med 
gällande områdesbestämmelser.
Berörda angränsande fastighetsägare är hörda. I det första utskicket fanns 
synpunkter från närmaste berörda granne eftersom byggnationen placerades 
närmare tomtgräns än 4.5 meter. Efter dessa synpunkter har en dialog förts 
med sökanden som flyttat byggnaden 4.5 meter från tomtgräns och inga 
synpunkter har därför inkommit.
Miljöchef Olle Ryberg har tillstyrkt bygglov, va-frågan bedöms kunna lösas 
för fastigheten. 
Dala Energi har inga synpunkter på ansökt åtgärd. 
Trafikverket har yttrat sig enligt följande:
Det finns ingen riktigt bra plats för att ansluta fastigheten direkt till väg 916. 
Det är en innerkurva och kurva längre österut. Anslutning vid en 
busshållplats är inte lämpligt Den sökande kommer inte att klara de 
siktsträckor som normalt krävs för att göra en anslutning. Men 
trafikmängden är låg och fastigheten kräver en anslutning. Det innebär att 
trafikverket inte kommer att motsätta sig då ansökan om anslutning görs. En 
separat ansökan om tillstånd måste ställas till trafikverket. Yttrandet bifogas 
i sin helhet.

Beslutsunderlag
Ansökan 2019-08-26

19



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(3)

Sammanträdesdatum
2019-10-24

Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

Ritningar 2019-08-26 och 2019-10-03
Nybyggnadskarta 2019-10-03

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: Anders Rosqvist
Adress: Kinmanssonvägen 52, 129 38 Hägersten

3. Avgift: 28 569 kronor (faktura skickas separat)
4. Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 

Tidsfristen började löpa 2019-10-03 och beslut fattades 2019-10-24, 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 kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av 
mark- och vattenresurserna enligt miljöbalken 3 kap samt med den 
kommunala översiktsplanen. Åtgärden överensstämmer med 
områdesbestämmelserna för området.
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 Trafikverket

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 för bokning av ett tekniskt samråd.
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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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§ 170

Ändrad användning industribyggnad, utökad yta, 
tillfälligt lov t o m 2025-01-31, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

För området gäller detaljplan. Aktuell fastighet är bebyggd.
Åtgärden strider mot detaljplanen genom att området endast får användas för 
småindustri.
Tidsbegränsat bygglov för åtgärden beviljades 2010-01-28 § 7 och gällde i 5 
år. 
Nu har ny ansökan om tidsbegränsat bygglov inkommit där sökanden vill 
förlänga åtgärden till och med 2025-01-31, då har maximalt 15 år beviljats. 
Sökanden vill även utöka verksamheten ca 200 kvm. 
Berörda angränsande fastighetsägare har underrättats. De har ingen erinran.

Beslutsunderlag
Ansökan 2019-09-04
Ritning 2019-09-24

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Tidsbegränsat bygglov beviljas att gälla i 10 år från och med 2015-

01-31 till och med 2025-01-31, i enlighet med plan- och bygglagen 
(PBL)9 kap. 33 §.

2. Avgift: 18354 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2019-09-04 och beslut fattades 2019-10-24, 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 överensstämmer med förutsättningarna för tidsbegränsat lov enligt 
PBL 9 kap. 33 §.

Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet
2. 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.
För att kunna fortsätta med verksamheten efter 2025-01-31 på aktuell 
fastighet måste en detaljplaneändring göras som tillåter verksamheten.

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. 
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Utskottet för samhällsbyggnad sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen 
i Dalarnas län för prövning.

Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 171

Nybyggnad av en/tvåbostadshus

Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Åtgärden avser nybyggnad av bostadshus på fastigheten . 
Förhandsbesked har tidigare beviljats för 4 st tomter och avstyckning har 
gjorts av lantmäterimyndigheten. Denna ansökan avser bygglov för en tomt.
Områdesbestämmelser finns för området. Området ligger inom riksintresse 
för kulturminnesvård.
Den tilltänkta byggnation följer färg och form som för området är 
överensstämmande med befintlig bebyggelse.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökningen. Synpunkt har inkommit från fastigheten  
som inte godkänner situationsplanen på grund av att huset som skall byggas 
inte finns med på kartan. Jag vill se en situationsplan över mitt hus på 
förhållande till det nya som ska byggas.
Utskottet för samhällsbyggnad påtalar att på nybyggnadskartan finns det 
tillkommande bostadshuset utritat med en sockelhöjd. Något krav på att 
angränsande hus på intilliggande tomter ska redovisas finns inte.
Östra Rönnäs bystyrelse har inga invändningar mot byggnationen.
Sökanden har 2019-10-24 gjort en hemställan om att få bygglovet behandlat,   
trots att Miljöchef Olle Ryberg ännu inte har godkänt avloppsfrågan.

Beslutsunderlag
Ansökan 2019-08-28
Ritning 2019-08-28
Situationsplan 2019-08-28
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Komplettering 2019-09-17

Jäv
På grund av jäv deltar inte Aarno Magnusson (C) i handläggningen i detta 
ärende.

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: Anders Rosqvist 
Adress: Kinmanssonvägen 52, 129 38 Hägersten

3. Avgift: 19 558 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2019-08-26 och beslut fattades 2019-09-26, 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 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. Granneyttrande 

Upplysningar
Startbesked för att påbörja byggnation av bostadshus kan inte ges innan 
avloppsfrågan är löst.
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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.

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 §).
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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§ 172

Övriga ärenden

Beskrivning av ärendet
Sebastian Larsson (M) tog upp frågan om intresse finns att hålla något 
utskottssammanträde på annan plats i kommunen. Sebastian återkommer 
med förslag.

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Lägga till handlingarna.
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