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Mats Rönnblad (S)
Markus Kummu (V)
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Sektorschef Åke Sjöberg
Myndighetschef Jonas Slars
Chef strategisk planering Anna Ograhn
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Nämndsekreterare Lena Niskakoski
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-
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Utskottet för samhällsbyggnad

Sammanträdesdatum 2019-11-21

Datum då anslaget sätts upp 2019-11-27 Datum då anslaget tas ned 2019-12-18

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset administrativ service

Underskrift
Lena Niskakoski
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Justeras Utdrag bestyrks

Ärendelista

§ 173 Sektorschefen informerar
§ 174 Avdelnings-/enhetschefer informerar
§ 175 Meddelande SB 2019
§ 176 Godkännande av kulturmiljöprogram, etapp 1 a
§ 177 Strandskyddsdispens, schaktning fyllning,  

§ 178 Nybyggnad brygga, anläggande av sandstrand,  strandskyddsdispens 
§ 179 Rivning, nybyggnad en/tvåbostadshus, 
§ 180 Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus/fritidshus, 2 tomter  

§ 181 Nybyggnad, fritidshus 
§ 182 Nybyggnad fritidshus, 
§ 183 Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål (Tyck till) samt vidtagna 

åtgärder kvartal 3 2019
§ 184 Rutin för klotter och annan skadegörelse
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§ 173

Sektorschefen informerar

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

 Moskogsvägen – möte 11 november med fastighetsägare
 Kulturmiljöprogram öppet hus 13 november
 Insjöns intresseförening möte 21 november
 Mediaintresse diverse frågor
 Möte Leksands båtklubb
 Granberget - 700 m öppet skidspår klara
 Rättvikssamarbete – utökat samarbete i första hand mät/kart och GIS. 

Utredningsarbete kvarstår.
 Gata/park till sektor samhällsutveckling. Målsättningen är att det 

genomförs 1 september 2020.
 Vernissage Kulturhuset 30 november. Temat är - vad göra av gran
 Budgetläge- överskott i prognos

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

3



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2019-11-21

Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

§ 174

Avdelnings-/enhetschefer informerar

Beskrivning av ärendet
Malin Bengtsson, plan- och kartchef informerade om pågående ärenden 
inom avdelningen.
Anna Ograhn, chef strategisk planering informerade om pågående arbeten 
från avdelningen bland annat följande:

 Kulturmiljöprogrammet, öppet hus mm
 Uppföljning bostadsförsörjningsplan
 Trafikfrågor, G/C vägar, enskilda vägar mm
 Naturvård, Lona projekt mm

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

 Överprövning av beslut
 Upphävande av beslut i strandskyddsärenden från Länsstyrelsen

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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§ 175 Dnr 2019/67

Meddelande SB 2019

Beskrivning av ärendet
Följande ärenden beslutade av utskottet för samhällsbyggnad är i dagsläget 
överklagade.

 Beslut SB 2018-06-28 Ansökan om bostadsanpassning  
 

 Beslut SB 2018-09-27 Nybyggnad av stall,  
 

 Beslut SB 2018-12-13 Nybyggnad av en/tvåbostadshus, 
garagebyggnad,  

 Beslut SB 2019-08-22 Olovlig byggnation, anmälan  

 Beslut SB 2019-08-22 Nybyggnad av två pumpstationer  

 Beslut SB 2019-08-22 Nybyggnad av pumpstation  

 Beslut SB 2019-08-22 Nybyggnad glampinganläggning, 
strandskyddsdispens 

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Tacka för informationen och lägga denna till handlingarna.
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§ 176 Dnr 2016/561

Godkännande av kulturmiljöprogram, etapp 1 a

Beskrivning av ärendet
Sektorn för samhällsutveckling har låtit ta fram en första del av Kulturmiljöprogram 
för Leksands kommun. Programmet beskriver värdefull bebyggelse och innehåller 
ställningstaganden kring vilka karaktärsdrag som är särskilt viktiga att värna. 

Ett kulturmiljöprogram ska vara ett verktyg i arbetet med att nå visionen om en 
utveckling av Leksand, där vi bl.a. har en bra levnadsmiljö, levande byar och ett 
attraktivt boende i mötet mellan äldre kulturmiljöer och modern arkitektur. 
Kulturmiljöprogrammet ska bli underlag för den nya översiktsplanen. Programmet 
ska även fungera som stöd vid handläggningen av plan- och bygglovsärenden. Det 
är ett kunskapsunderlag som ska tydliggöra kulturmiljöns egenskaper och 
karaktäristik, utan att dessa vägts mot andra intressen. Beslutet om vad som är 
lämpligt att göra på en viss byggnad eller i ett visst område sker i det enskilda plan- 
eller bygglovärendet. Programmet ska även inspirera fastighetsägare att vårda sina 
fastigheter. 

Projektet har delats i två etapper, etapp 1 sträcker sig från hösten 2018 till våren 
2020 och etapp 2 pågår under år 2020. 

Kulturmiljöprogrammets etapp 1
Arbete med kulturmiljöprogrammets första etapp har pågått sedan hösten 2018 och 
omfattar framförallt områden av riksintresse. Arbetet påbörjades med ett församråd 
där allmänheten fick lämna förslag på vilka byggnader eller platser de tyckte skulle 
uppmärksammas i arbetet. Församrådet lanserades under julmarknaden 2018 i 
Leksand och pågick till mitten av januari 2019. 

Kulturmiljöprogrammet presenteras i olika former, bl.a. i en webbaserad form som 
riktar sig till allmänheten. Här förklaras vad kulturmiljöprogrammet är och vilken 
lagstiftning det utgår från. Här är det dock framförallt möjligt att läsa om 
byar/tätorter eller vissa specifika fastigheter och det finns länkar till pdf:er för de 
områden som ingår. Därtill finns en sida som förklarar viktiga företeelser i 
Leksandsbygdens historia. Resultatet ska in i kommunens egen kartbas där 
framförallt plan- och bygglovhandläggare kan använda det som stöd i sitt dagliga 
arbete. 

Den del av etapp 1 som är färdig t.o.m. november 2019, benämnd 1a, föreslås 
godkännas av utskottet den 21 november 2019 för att kunna användas som 
beslutsunderlag i plan- och bygglovärenden. 

Utskottet föreslås så småningom även godkänna de rapporter som kommer att 
färdigställas till den 28 februari 2020 respektive till den 30 juni 2020, deletappen 

6



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(2)

Sammanträdesdatum
2019-11-21

Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

benämns 1b. För att kunna använda materialet i verksamheten omgående behöver 
deletapperna godkännas allteftersom de är klara, i mars 2020 respektive augusti 
2020. När även etapp 2 är klar och godkänd av utskottet för samhällsbyggnad 
föreslås att kommunfullmäktige antar det kompletta kulturmiljöprogrammet, våren 
2021.

Inför Kommunfullmäktiges antagande av hela programmet kan redaktionella 
ändringar behöva göras i det material som nu föreslås godkännas.

Sektorns/avdelningens bedömning
Kommunen har många värdefulla kulturmiljöer och det finns ett stort behov av ett 
uppdaterat underlag som behandlar frågan. Ett nytt kulturmiljöprogram kommer att 
underlätta arbetet med både bygglov och detaljplaner men även ge allmänheten råd 
och inspiration vid ny-, om- och tillbyggnader i värdefulla miljöer.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2019-11-04

Rapport för:

- Den del av Noret som omfattas av riksintresse för kulturmiljövården
- Almo
- Alvik
- Björken
- Hallen, Näsbyggebyn och Backbyn
- Hjulbäck
- Västanvik
- Tibble
- Ullvi
- Romma
- Hälla
- Berg
- Östra och Västra Rönnäs
- Hisvåla-Grytberg
- Heden
- Hästberg
- Hagen
- Mjälgen
- Gärde

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Att godkänna de rapporter som framtagits i etapp 1 a. 
2. Redaktionella ändringar i rapporterna får göras efter utskottets 

godkännande men innan antagande i Kommunfullmäktige. 

Beslutet skickas till
Anna Ograhn, chef strategisk planering / stadsarkitekt
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§ 177

Strandskyddsdispens, schaktning fyllning,  

Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser strandskyddsdispens för fyllnad och schaktning på två sedan 
tidigare bebyggda tomter. Aktuell plats är belägen vid Stångtjärnen. 
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.
Sökanden har för avsikt att höja den befintliga vallen mot vägen till ca 2 m 
samt att schakta och planera ut de två tomterna för att sedan söka bygglov 
för nya/ytterligare byggnader på tomterna.
Ansökan har även inkommit för anläggande av sandstrand och brygga på 
fastigheten närmast vattnet. Detta behandlas i separat ärende.

Beslutsunderlag
Situationsplan, karta 1

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Strandskyddsdispens beviljas. Åtgärderna får endast vidtas inom det 

skrafferade området på kartan som tillhör beslutet, benämnd karta 1.
2. Avgift: 2325kronor (faktura skickas separat)

Motivering
Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18c kan 
anföras att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark.
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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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§ 178

Nybyggnad brygga, anläggande av sandstrand,  
strandskyddsdispens 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser strandskyddsdispens för schaktning, fyllning, anläggande av 
sandstrand samt nybyggnad av brygga. Aktuell plats är belägen vid 
Stångtjärnen. Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området.
Strandskydd råder enligt miljöbalken (MB) 7 kap. 13 §. Byggnadsförbud 
råder enligt MB 7 kap. 16 §.
Fastigheten är obebyggd förutom en gammal flytbrygga. Sökanden har även 
anmält vattenverksamhet till Länsstyrelsen som dock inte fattat beslut i 
ärendet ännu. 
Sökanden har även ansökt om att få schakta och fylla de två tomter han äger 
ovanför den aktuella platsen. Detta behandlas i separat ärende.

Beslutsunderlag
Situationsplan, karta 2
Ritning brygga, 2019-07-29

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Strandskyddsdispens beviljas inte.

Motivering
Aktuell ansökan strider mot MB 7 kap. 13, 14, 15 §§ . Särskilda skäl för 
strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18c saknas. Den aktuella marken är 
idag ganska sank och ett anläggande av sandstrand och större brygga på 
platsen skulle avsevärt förändra förutsättningarna för växt och djurliv på 
platsen samt verka avhållande för allmänheten.
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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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§ 179

Rivning, nybyggnad en/tvåbostadshus,

Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området. Ansökan avser 
rivningslov för befintligt fritidshus samt bygglov och strandskyddsdispens 
för nybyggnad av bostadshus. Aktuell plats är belägen vid sjön Insjön. 
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. Platsen är sedan tidigare 
ianspråktagen och bebyggd med fritidshus. Miljöchefen tillstyrker att 
strandskyddsdispens beviljas då platsen redan är ianspråktagen. 
Avloppsfrågan bedöms kunna lösas för fastigheten, annan lösning än 
infiltration kan dock bli nödvändig, avloppsansökan ska inlämnas till 
miljöenheten.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Yttranden ska ha inkommit senast 2019-11-11.
Dala Energi har yttrat sig i ärendet eftersom en luftledning korsar fastigheten 
och måste tas hänsyn till. Yttrandet bifogas protokollsutdraget.

Beslutsunderlag
Ansökan 2019-08-21
Fasadritning 2019-10-09, planritning 2019-10-24
Situationsplan 2019-10-09
Tomtplatsavgränsning 2019-11-07
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Jäv
På grund av jäv deltar inte Åke Arnesson (BP) i handläggningen i detta 
ärende.

Utskottet för samhällsbyggnads beslut

1. Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 
31§.

2. Rivningslov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 
kap. 34 §.

3. Strandskyddsdispens beviljas. Som tomt får tas i anspråk den 
redovisade tomtplatsen. Tomtplatsen ska avgränsas mot vattnet med 
staket eller gärdesgård.

4. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag:
Namn: Nils Berglund
Adress: Gärde Djuravägen 1, Leksand

5. Avgift: 21 349 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2019-10-24 och beslut fattades 2019-11-21, 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
Aktuella byggnader omfattas inte av rivningsförbud i detaljplan eller 
områdesbestämmelser och omfattas inte heller av bevarandekrav på grund av 
byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga 
eller konstnärliga värde enligt PBL 9 kap. 34 § samt ej heller av 
upprustningsåläggande enligt bostadssaneringslagen 2 §.
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
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 
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kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar eftersom beslutet kan komma att 
upphävas om det överklagas.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt 
samråd bifogas beslutet.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt PBL 10 
kap. 4 §. Signerad kontrollplan ska inlämnas som underlag för slutbesked.
Utskottet för samhällsbyggnads beslut om startbesked upphör att gälla den 
dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §). 

Strandskyddsdispensens giltighetstid sammanfaller med bygglovet.
Beslutet får 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
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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§ 180

Förhandsbesked för nybyggnad av 
bostadshus/fritidshus, 2 tomter 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser förhandsbesked för två tomter med bostadshus, alternativt 
fritidshus. Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för den aktuella 
platsen som dock gränsar till detaljplan för bostäder.
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.
Fastigheten ligger utanför det kommunala verksamhetsområdet för vatten 
och avlopp. Dala Vatten och Avfall bekräftar att VA-frågan kan lösas för 
fastigheterna. Det kommer dock att innebära en ytterligare kostnad för 
ledningar förutom den ordinarie anslutningsavgiften.
Ny utfart planeras mot befintlig bygata.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Inga yttranden har inkommit.

Beslutsunderlag
Ansökan 2019-10-14
Situationsplan 2019-10-14

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Förhandsbesked beviljas
2. Avgift: 12 611 kronor (faktura skickas separat)
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Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2019-10-14 och beslut fattades 2019-11-21, 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 av befintlig byklase.

Upplysningar
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år 
efter det att beslutet vunnit laga kraft enligt PBL 9 kap. 39 §. Sökanden 
upplyses också om att förhandsbeskedet inte medför rätt att påbörja den 
sökta åtgärden.
Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes 
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet.

Hur man överklagar
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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§ 181

Nybyggnad, fritidshus 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området.
Området har riksintresse ur kulturminnesvårdssynpunkt.
Anslutning kan ske till kommunala vatten- och avloppsledningar.
Det finns en befintlig mindre byggnad på fastigheten. 
Dala vatten och Avfall AB har tillstyrkt bygglovet. 
Befintlig till-/utfart avses nyttjas från Plintsberg Frimodigsgattu.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Inga erinringar har inkommit. 
Stadsarkitekt Anna Ograhn har inget att erinra mot reviderade 
bygglovshandlingar. 
Trafikverket har inkommit mer erinringar i sitt första yttrande. Efter 
telefonsamtal med handläggare Jasmine Skarp har hon tillstyrkt bygglovet. 

Beslutsunderlag
Ansökan 2019-08-09
Reviderade ritningar & situationsplan 2019-10-14

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

31§.
2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 

kontrollansvarig godtas byggherrens förslag:
Namn: Jan Erik Stors
Adress: Bergsäng Bergsängsbackar 65, 793 90 Leksand

3. Avgift: 16 038 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2019-10-14 och beslut fattades 2019-11-21, vilket innebär 
att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte 
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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. Remissyttrande från Dala Vatten och avfall AB, Trafikverket, Dala 

Energi, Tjänsteanteckning samtal med 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 har hållits. Innan startbesked utfärdas ska kontrollplan och 
dess handlingar inkomma till kommunen. 
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt PBL 10 
kap. 4 §.
Signerad kontrollplan ska inlämnas som underlag för slutbesked.
Utskottet för samhällsbyggnads beslut om startbesked upphör att gälla den 
dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §).
Beslutet får laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes 
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet.
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. 
Kostnader för utstakning och lägeskontroll debiteras separat. Kommunens 
mätningsingenjör Rikard Forsberg 0247-80165
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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
Sökande 
PoIT
Grannar
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§ 182

Nybyggnad fritidshus, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Åtgärden avser nybyggnad av fritidshus på fastigheten , 
fastigheten är sedan tidigare bebyggd.
Berörda angränsande fastighetsägare har underrättats.  

   
 För vägen finns ett 

vägservitut där de norra fastighetsägarna har rätt att nyttja väg, detta är redan 
reglerat och detta servitut kommer inte inskränkas.
Byggnaden är placerad 2 meter från vägservitutet och kommer inte att 
inkräkta på servitutet. 
Utskottet för samhällsbyggnad anser att de synpunkter som framförts inte 
kan utgöra skäl att vägra sökt bygglov då vägfrågan är löst med ett 
vägservitut.
Dala Vatten och avfall påpekar att fastigheten sedan tidigare är ansluten till 
det allmänna VA-nätet och att anslutningsavgift är erlagd. Placeringen av 
huset enligt ansökan inkräktar inte på några VA-ledningar och Dala Vatten 
och avfall AB har därför ingen invändning mot att bygglov beviljas.
Dala Energi har inga invändningar mot ansökt bygglov då de inte har några 
ledningar som berör byggnationen.
Stadsarkitekten har inga synpunkter på sökt bygglov.

Beslutsunderlag
Ansökan 2019-10-07
Ritning 2019-10-07
Situationsplan 2019-11-18
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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 har hållts.
3. Med detta startbesked beslutar utskottet för samhällsbyggnad att 

kontrollplanen fastställs. Kontrollplanen ska inlämnas till 
byggavdelningen som underlag för slutbesked.

4. Avgift: 13 754 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2019-11-18 och beslut fattades 2019-11-21, 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
3. Kontrollplan

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.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt PBL 10 
kap. 4 §. Signerad kontrollplan ska inlämnas som underlag för slutbesked.

Utskottet för samhällsbyggnads beslut om startbesked upphör att gälla den 
dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.
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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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§ 183 Dnr 2019/533

Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål 
(Tyck till) samt vidtagna åtgärder kvartal 3 2019

Beskrivning av ärendet
Medborgare och brukare har möjlighet att lämna synpunkter och klagomål 
(Tyck till) till kommunen.
Förutom att ansvarig chef återkopplar till anmälaren om denna önskar detta 
så skickas åtgärdsredovisningen till respektive utskott för kännedom.

Beslutsunderlag
 Redovisning synpunkter och klagomål, samhällsutveckling kvartal 

3/2019.

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Lägga redovisningen av inkomna synpunkter Tyck till för sektor 

samhällsutveckling kvartal 3/2019 till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg
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§ 184 Dnr 2019/1375

Rutin för klotter och annan skadegörelse

Beskrivning av ärendet
Omfattande klotter och en del skadegörelse har den senaste tiden förekommit 
i Leksands kommun framförallt i Insjön och på Noret. Rutiner finns för 
närvarande inte formulerade i skrift.

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Ge chefen för sektor samhällsutveckling i uppdrag att ta fram en rutin 

för klotter och annan skadegörelse och återkomma med förslag till 
beslut.

Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg
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