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Utskottet för samhällsbyggnad

Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, torsdagen den 2 juli 2020, kl 13:00-16:50
Beslutande Ledamöter

Sebastian Larsson (M), ordförande
Birgitta Jansson (S),2:a vice ordförande
Aarno Magnusson (C) ej § 48, 68-70
Karin Byström (C)
Mats Stenmark (M)
Jan-Olof Karlsson (S)

Tjänstgörande ersättare
Elisabet Ingels (C) ers: Mikael Kyller (KD)
Mats Fogelström (C) ers: Aarno Magnusson (C) § 48, 68-70

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare
Åke Arnesson (BP) ej § 62
Mats Rönnblad (S)
Ella Gyllenhak-Liss (C)
Mats Fogelström (C) § 49-67

Tjänstemän
Myndighetschef Jonas Slars
Chef Strategisk planering Anna Ograhn
Plan- och kartchef Malin Bengtsson § 48
Alkoholhandläggare Anette Söderström § 66-67
Bygglovshandläggare Sylvi Ersbjörs § 57-60
Nämndsekreterare Lena Niskakoski

Övriga
-

Justeringens plats och tid Kommunhuset, administrativ service, måndagen den 6 juli 2020, kl 13:00

Underskrifter
Paragrafer 48-70

Ordförande
Sebastian Larsson (M)

Justerare
Jan-Olof Karlsson (S)

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

Organ Utskottet för samhällsbyggnad

Sammanträdesdatum 2020-07-02

Datum då anslaget sätts upp 2020-07-07 Datum då anslaget tas ned 2020-07-28

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, administrativ service

Underskrift
Lena Niskakoski
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Justeras Utdrag bestyrks

Ärendelista

§ 48 Avdelnings-/enhetschefer informerar
§ 49 Meddelande SB 2020
§ 50 Återrapport av utskottet för samhällsbyggnad beslutade uppdrag 2020
§ 51 Tillsynsplan enligt Lagen om tobak och liknande produkter (LTLP 2018:2088) 

för 2020
§ 52 Överklagande av handläggningsavgift för handläggning av ärende gällande 

enskilt avlopp 
§ 53 Ansökan förhandsbesked  3 bostadshus,  
§ 54 Nybyggnad brygga, strandskyddsdispens,  
§ 55 Renovering och flytt av brygga, strandskyddsdispens  
§ 56 Förhandsbesked för nybyggnad bostadshus 
§ 57 Förhandsbesked för nybyggnad en/tvåbostadshus  
§ 58 Nybyggnad fritidshus  
§ 59 Nybyggnad stallbyggnad,  
§ 60 Förhandsbesked för nybyggnad ekonomibyggnad (stall), strandskyddsdispens 

 :
§ 61 Nybyggnad en/tvåbostadshus, garage/carport 
§ 62 Nybyggnad av en/tvåbostadshus,  
§ 63 Schaktning/fyllning för nybyggnad fjärvärmeledning 
§ 64 Nybyggnad Carport/vedbod befintlig byggnad,  
§ 65 Tillsyn enligt Alkohollagen och Lag om tobak - information
§ 66 Behovsutredning livsmedelstillsyn
§ 67 Tillstånd att servera alkoholdrycker vid Marinan cafe & lite Bistro, Leksand
§ 68 Förhandsbesked för nybyggnad fritidshus,  
§ 69 Tillbyggnad, utvändig ändring, utekök, mackbyggnad 
§ 70 Dialogärende - Nybyggnad flerbostadshus  
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§ 48 Dnr DiaNr.

Avdelnings-/enhetschefer informerar

Beskrivning av ärendet
Malin Bengtsson, planchef, informerade om pågående ärenden inom 
avdelningen.

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

 Ökad ärendeinströmning på bygglov. 15-20% fler ärenden än förra 
året.

 Badvattenprover tas.

 Personalärenden.

 Från och med 1 juli tar kommunerna över tillsyn av trängsel på 
restauranger och uteserveringar.

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

 Trafikfrågor: G/C vägar, enskilda vägar, m.m.
 Naturvård: naturreservat, natur- och friluftsplan m.m.
 Översiktsplanering: Kulturmiljöprogram m.m.

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg
Kvalitetsutvecklare Andrew Tutt-Wixner
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§ 49 Dnr 2020/23

Meddelande SB 2020

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 av glampinganläggning, 
strandskyddsdispens  

 

 Beslut SB 2019-09-26 Tillbyggnad kyrkolokal. Nybyggnad 
uthus/förråd  

 Beslut SB 2019-09-26 Ny prövning av tillfälligt lov för tälthall, två år 

 Beslut SB 2020-02-20 Nybyggnad bastu, anmälan 
strandskyddsdispens  
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Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
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§ 50 Dnr 2020/417

Återrapport av utskottet för samhällsbyggnad 
beslutade uppdrag kvartal 1/2020

Beskrivning av ärendet
Redovisas återrapport av utskottet beslutade uppdrag kvartal 1/2020. 

Uppdrag enligt nedan finns med i rapporten:
-  Chef för samhällsutveckling ges i uppdrag att ta fram en rutin för

 klotter och annan skadegörelse och återkomma med förslag till 
 beslut - Uppdrag klart men ska redovisas.

Beslutsunderlag
Återrapport kvartal 1/2020, daterad 2020-03-31.

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg
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§ 51 Dnr 2020/438

Tillsynsplan enligt Lagen om tobak och liknande 
produkter (LTLP 2018:2088) för 2020

Beskrivning av ärendet
Endast den som har tillstånd får bedriva detaljhandel eller partihandel med 
tobaksvaror. Ett tillstånd kan gälla för viss tid eller tillsvidare. 
Tillstånd för detaljhandel meddelas av den kommun där försäljningsstället är 
beläget. Tillstånd för partihandel meddelas av den kommun där företaget har 
sitt säte eller om företaget saknar säte inom landet, av den kommun där 
företaget har ett fast driftställe.
En näringsidkare som har sitt säte eller fast driftställe i Sverige får inte 
bedriva detaljhandel med elektroniska cigaretter eller påfyllnadsbehållare 
utan att först ha anmält försäljningen till den kommun där försäljningen sker.
Kommunen och polisen skall utöva tillsyn över denna lag och anslutande 
föreskrifter så att de följs av näringsidkarna

Sektorns/avdelningens bedömning
Tillsynen över försäljning av tobaksvaror ska främst inriktas på att ge råd 
stöd och information till försäljningsställena d.v.s. förebyggande tillsyn.
En av lagens viktigaste mål är att förhindra försäljning av tobaksvaror och 
elektroniska cigaretter till minderåriga och att begränsa hälsorisker och 
olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och liknande produkter.

Beslutsunderlag
Skrivelse daterad 2020-02-07

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Varje försäljningsställe i Leksand skall ha minst ett besök/år från 

kommunen eller samordnat med polisen samt minst ett 
kontrollköpstillfälle/år.

Beslutet skickas till
Anette Blomqvist, folköls- och tobakshandläggare
Länsstyrelsen i Dalarna
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§ 52

Överklagande av handläggningsavgift för handläggning 
av ärende gällande enskilt avlopp

Beskrivning av ärendet
I nuvarande delegationsordning saknas delegation till tjänstemän på 
miljöenheten att besluta om rättidsprövning. Ärendet tas därför till 
samhällsbyggnadsutskottet så att överklagandeskrivelsen kan skickas vidare 
till länsstyrelsen. 
Fastighetsägaren till fastigheten  inkom 2020-02-03 med en 
ansökan om att utföra en ny avloppsanläggning. På fastigheten fanns sedan 
tidigare en befintlig avloppsanläggning som bedömdes bristfällig vid 
miljöenhetens inventering. Ansökan har handlagts efter miljöenhetens rutiner 
och resulterat i ett tillståndsbeslut daterat 2020-02-07, för den nya planerade 
avloppsanläggningen.
Fastighetsägaren inkom 2020-04-23 med en skrivelse om att han vill 
överklaga handläggningsavgiften på 8000 kronor.
Den klagande bestrider den fakturerade handläggningstiden. Han menar att 
ansökan är enkel och borde gå betydligt snabbare att granska än den tid som 
handläggningsavgiften motsvarar.
Handläggningsavgiften baseras på en taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område, antagen av kommunfullmäktige 2019-10-14, § 57.
Avgiften för prövning av ansökan för inrättande av avloppsanordning med 
ansluten vattentoalett ska betalas som fast avgift genom tillämpning av den 
avgiftsnivå som anges i taxebilaga 1, vilket innebär 8000 kronor. I detta 
ingår handläggning och andra åtgärder av ansökan, exempelvis registrering, 
granskning, telefonsamtal, remissförfarande, platsbesök och uppföljning.  

Klagande hänvisar till att flera fastigheter behövt göra samma ansökan. 
Varje enskilt ärende prövas dock separat och utifrån de förutsättningar som 
råder på den fastigheten. Olika fastighetsägare har ansökt om olika lösningar, 
och har olika förutsättningar på sina respektive fastigheter.
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Klagande anser även att timkostnaden borde vara lägre. Timavgiften ska 
dock inte bara täcka handläggarens lön utan även andra kostnader som 
förvaltningen har. Timavgiften ligger i nivå med övriga kommuner i länet. 

Beslutet ska ha skickats till sökande/klagande 2020-02-07, men skickades på 
nytt 2020-04-16. Delgivningskvitto inkom till miljöenheten 2020-04-23. 
Miljöenheten bedömer att överklagan har inkommit i rätt tid. 

Beslutsunderlag
1. Överklagandeskrivelse 
2. Ansökan 
3. Tillståndsbeslut 
4. Ärenderapport 
5. Taxa och taxebilagor

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Utskottet för samhällsbyggnad i Leksands kommun bedömer att 

överklagan av handläggningsavgift, avseende handläggning av 
ansökan om utförande av enskilt avlopp på fastigheten   har 
inkommit inom överklagandetiden och överlämnar handlingarna i 
ärendet till länsstyrelsen.

2. Detta beslut har fattats med stöd av 25 och 45 §§ förvaltningslagen 
(2018:900).  

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Dalarnas län  
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§ 53

Ansökan förhandsbesked 3 bostadshus, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser förhandsbesked för bostadshus på fastigheten 
Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området.
Utskottet för samhällsbyggnad har tidigare prövat förhandsbesked i området 
och då för maximalt två tillkommande tomtplatser. Sökanden har därför 
ändrat sin ansökan med denna inrådan till att gälla de två tilltänkta 
tomtplatserna intill vägen. Det lilla släpp som redovisas på situationsplan bör 
ligga kvar vid en eventuell fastighetsreglering om det i framtiden ska 
etableras öster om dessa två tomter. Detta släpp bör utgöra väg in till 
området.
Området ligger inom riksintresse för 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.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan, inga synpunkter har inkommit.
Kulturmiljöenheten LST har inkommit med följande synpunkter: 
Två registrerade lämningar berörs: 
Färdväg L2000:184 (RAÄ Leksand 792:1) bedöms som fornlämning och ett 
tillstånd frånlänsstyrelsen behövs. Ansökan görs på bifogad blankett (finns ä
ven på vår hemsida). 
Fossil åker L1999:8473 (RAÄ Leksand 1156) bedöms som övrig kulturhisto
risk lämning. Inget tillstånd behövs och vi har inget att erinra.
Dala Vatten och Avfall AB (DVAAB) har tagit del av ansökan om 
förhandsbesked gällande avstyckning av tre st fastigheter i syfte att bebygga 
dessa med bostadshus med tillhörande garage.
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Fastigheterna skall styckas av från stamfastigheten  . De 
tillskapade tomterna kommer att ligga inom kommunens verksamhetsområde 
för vatten och avlopp.
DVAAB har ingen erinran mot att positivt förhandsbesked lämnas. 
VA-anläggningsavgifter kommer enligt vid tidpunkten gällande VA-taxa 
kommer att faktureras fastighetsägarna då ansökan om VA-anslutning 
inkommer till DVAAB.
Eftersom inga förbindelsepunkter är anlagda i dagsläget skall ansökan 
inkomma till DVAAB i god tid inför husbyggnation.
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.

Beslutsunderlag
Ansökan 2020-05-04
Situationsplan 2020-05-04

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Förhandsbesked beviljas för de två fastigheter intill vägen enligt 

situationsplan daterad 2020-06-22.
2. Avgift: 15 277 kronor (faktura skickas separat).

Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2020-05-04 och beslut fattades 2020-07-02, 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 den 
befintliga bebyggelsestrukturen.
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Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet
2. Remissyttrande från LST

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.

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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§ 54

Nybyggnad brygga, strandskyddsdispens, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser strandskyddsdispens för brygga. Aktuell plats är belägen vid 
Styrsjön. Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området.
Strandskydd råder enligt miljöbalken (MB) 7 kap. 13 §. Byggnadsförbud 
råder enligt MB 7 kap. 16 §. 

Beslutsunderlag
Ansökan 2020-05-28
Situationsplan 2020-05-28
Ritningar 2020-05-28

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Strandskyddsdispens beviljas. Bryggans yta får användas för

ändamålet. Platsen ska fortfarande vara tillgänglig för allmänheten 
och får inte privatiseras. Skyltanordningar som avhåller allmänheten 
från att nyttja strandområdet får inte uppföras.

2. Avgift: 2365 kronor (faktura skickas separat)

Motivering
Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18c kan 
anföras att aktuell åtgärd är en anläggning som måste ligga vid vatten. 
Platsen ligger inom område som i kommunens översiktsplan är utpekat för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) som avses i 7 kap 18e § MB. 
Efter besök på platsen görs bedömningen att växt- och djurlivet i området 
inte påverkas av planerad byggnation. Eftersom ovanliggande fastighet 
enligt tidigare beviljad strandskyddsdispens tydligt ska avskiljas från vattnet 
med staket eller gärdesgård kommer inte allmänhetens tillträde till området 
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påverkas av planerad byggnation då bryggan inte får privatiseras. Det finns 
inga lämpliga bryggor i området som kan samnyttjas.

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

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

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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§ 55

Renovering och flytt av brygga, strandskyddsdispens 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser strandskyddsdispens för ersättning av befintlig brygga samt 
ny placering. Aktuell plats är belägen vid sjön Siljan, i 
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 bedöms 
inte påverkas av planerad byggnation.

Befintlig brygga är idag i så pass dåligt skick. Där bryggan idag ligger är det 
väldigt grunt och gör det svårt att förtöja vid. Bryggan kommer nu flyttas 
längre ut i viken. Befintlig brygga syns på flygfoton från 1975.  
Leksands Kommuns miljöenhet har tillstyrkt strandskyddsdispens.

Beslutsunderlag
Ansökan 2020-05-04
Reviderad situationsplan 2020-05-29
Skiss/ritning 2020-05-04

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Strandskyddsdispens beviljas.
2. Bryggans yta får användas för ändamålet. Platsen ska fortfarande

vara tillgänglig för allmänheten och får inte privatiseras.
3. Avgift: 2365 kronor (faktura skickas separat)
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Motivering
Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18c kan 
anföras att aktuell åtgärd är en anläggning som måste ligga vid vatten.
Bryggan har ursprung i aktuell vik, vilket kan ses på flygfoton från 1975.
Bryggan kommer inte att inskränka på allmänhetens möjlighet att nyttja 
strandområdet. Skyltanordningar eller annat som avhåller allmänheten från 
att nyttja strandområdet får inte uppföras.
Bilagor

1. Ritningar som ingår i beslutet
2. Remissyttrande från Miljöenheten Leksands Kommun 

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

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

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

Eventuell vattenverksamhet ska anmälans till Länsstyrelsen, Dalarnas Län. 

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

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

Beslutet skickas till
Sökande
Länsstyrelsen 
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§ 56 Dnr 2020/569

Förhandsbesked för nybyggnad bostadshus  

Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av en-/tvåbostadshus. 
Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området.
Området ligger inom riksintresse för friluftsliv och särskilda 
hushållningsbestämmelser finns för området. Fastigheten omfattas av Eu-
block, värdefull jordbruksmark. 
Sökande avser att överta det aktiva jordbruket i 

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.

Miljöinspektör Petrus Tegnér har tillstyrkt förhandsbeskedet. Ansökan om 
egen vatten- och avloppsanläggning ska göras till Miljöenheten, Leksands 
Kommun. 
Utfart avses ske mot befintlig byväg. 
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Yttrande har inkommit från  med synpunkter inför 
placering av infiltrationsanläggning. 
Utskottet för samhällsbyggnad anser att de synpunkter som framförts inte 
kan utgöra skäl att vägra sökt förhandsbesked. 
LRF har tillstyrkt bygglovet. 
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Beslutsunderlag
Ansökan 2020-04-28
Situationsplan 2020-04-28
Tjänsteanteckning 2020-05-06

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Förhandsbesked beviljas
2. Avgift: 9980 kronor (faktura skickas separat)

Avgiften för förhandsbeskedet är i enlighet med fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa 2020-04-28 och beslut fattades 2020-
07-02, 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.

Bilagor
1. Beslutsunderlag
2. Remissyttrande från LRF, Miljöenheten, Dala Energi AB
3. Granneyttrande från

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, 
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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
LRF
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§ 57

Förhandsbesked för nybyggnad en/tvåbostadshus 
 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser förhandsbesked för bostadshus i två våningar. Ansökan avser 
två tomtplatser. Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för 
området.
Området ligger inom riksintresse för friluftsliv och särskilda 
hushållningsbestämmelser finns för området. Området ligger inom 
riksintresse för naturvårdssynpunkt. Området ligger inom riksintresse för 
kulturminnesvård. 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.

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.

Anslutning kan ske till kommunala vatten- och avloppsledningar via avtal 
med Dala Vatten och Avfall AB. Ett avtal med Dala vatten och Avfall AB 
samt servitut för ledningar ska komma till stånd innan bygglov beviljas. 
Ansvaret ligger på fastighetsägaren. 
Miljöinspektör Petrus Tegnér har tillstyrkt bygglovet. 
Utfart avses ske mot samfällighetens befintliga byväg. 
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Inga yttranden har inkommit. 
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Beslutsunderlag
Reviderad ansökan 2020-01-15
Reviderad situationsplan 2020-02-17
Kompletterande yttrande Dala Vatten och avfall 2020-05-19

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Förhandsbesked beviljas
2. Avgift: 14229 kronor (faktura skickas separat). 

Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2020-05-19 och beslut fattades 2020-07-02, 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.

Bilagor
1. Handlingar som ingår i beslutet
2. Remissyttrande från Dala Vatten och Avfall AB, Dala Energi AB, 

Miljöenheten, 

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.
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Tala om i brevet vilket beslut Du överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför 
Du menar att utskottet för samhällsbyggnads beslut är felaktigt och vilken 
ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Utskottet för samhällsbyggnad måste ha fått Ditt överklagande inom tre 
veckor från den dag Du fick del av beslutet. 

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

Beslutet skickas till
Sökande
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§ 58

Ombyggnad av fritidshus, uthus, garage och gästhus 
 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

För området gäller detaljplan. Aktuell fastighet är bebyggd. 
Åtgärden strider mot detaljplanen genom att byggrätten för huvudbyggnaden 
överskrids. Avvikelsen bedöms dock utgöra en liten avvikelse då det handlar 
om 3 kvm överskriden byggrätt.
Berörda angränsande fastighetsägare har underrättats. De har ingen erinran.
Miljöenheten har yttrat sig enligt följande: Miljöenheten tillstyrker bygglov 
på rubricerad fastighet. VA-frågan bedöms kunna lösas för fastigheten. 
Miljöenheten har 2020-03-13 beviljat inrättande av avloppsanläggning i 
form av minireningsverk. 
Vattentäkt ska placeras så att den inte riskerar att förorenas av egen eller 
grannars avloppsanläggningar.

Beslutsunderlag
Ansökan 2020-04-21
Ritning 2020-05-13
Situationsplan 2020-05-13

Utskottet för samhällsbyggnad beslut
1. Liten avvikelse medges från gällande detaljplan.

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

2. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av PBL 10 
kap. 23 §. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta 
ärende
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Med detta startbesked beslutar utskottet för samhällsbyggnad att 
kontrollplanen fastställs. Kontrollplanen ska inlämnas till 
byggavdelningen som underlag för slutbesked.

3. Avgift: 5108 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2020-05-13 och beslut fattades2020-07-02, vilket innebär 
att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte 
reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen(2010:900). Hur avgiften 
är fastställd framgår av bilagan.

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

Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet
2. Remissyttrande från Miljöenheten
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.

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.
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Tala om i brevet vilket beslut Du överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför 
Du menar att utskottet för samhällsbyggnads beslut är felaktigt och vilken 
ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Utskottet för samhällsbyggnad måste ha fått Ditt överklagande inom tre 
veckor från den dag Du fick del av beslutet. 

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

Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 59

Nybyggnad stallbyggnad, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området. Fastigheten 
gränsar dock till detaljplan för bostadshus. Åtgärden avser nybyggnad av 
stall. 
Miljöenheten tillstyrker bygglov för stall på rubricerad fastighet. 
Miljöenheten bedömer att verksamheten kan ske utan risk för olägenhet för 
människors hälsa eller miljön under förutsättning att hästhållningen och 
gödselhanteringen sköts som sökanden har beskrivit. Om olägenhet uppstår 
kan miljöenheten bedriva tillsyn och kräva åtgärder.
LRF motsätter sig byggnation och anser att marken fortsatt ska nyttjas som 
jordbruks/betesmark. 
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Yttrande har inkommit från 

 gemensamt med g. Sökanden har
tagit del av inkomna yttranden och därefter lämnat in ett eget yttrande för att 
bemöta inkomna åsikter.
Enligt plan- och bygglagen (PBL) 2 kap. 5 § gällande ärenden om bygglov 
ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet. Enligt 
PBL 2 kap. 6 § 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.
Utskottet för samhällsbyggnad anser att det allmänna intresset av en lämplig 
användning av jordbruksmarken och god hushållning med marken väger 
tyngre än fastighetsägarens enskilda intresse av att få uppföra 
stallbyggnaden. Utskottet gör också bedömningen att ett stall inte är lämpligt 
så nära bebyggelsen. Byn Lycka har mer karaktären av ett villaområde än en 
jordbruksbygd och stall anses inte vara lämpligt på platsen trots att marken 
tidigare delvis använts som betesmark.
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Utskottet för samhällsbyggnad saknar med hänvisning till ovanstående 
möjlighet att uttala en positiv inställning till aktuell ansökan.

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

synpunkter inom tre veckor efter mottagandet av detta protokoll.

Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 60

Förhandsbesked för nybyggnad ekonomibyggnad 
(stall), strandskyddsdispens  

Beskrivning av ärendet
Fastighet:  
Sökande:

Ansökan avser förhandsbesked och strandskyddsdispens för stall. Aktuell 
plats är belägen i närheten av   vid Siljan. Detaljplan 
eller områdesbestämmelser finns inte för området.
Området är idag ianspråktaget som inhägnad hagmark och saknar betydelse 
för strandskyddets syften. Sökanden bor på intilliggande fastighet och har 
ingen mark utanför det strandskyddade området att placera stallet på. 
Kommunen gör bedömningen att undantagsregeln i 7 kap 16 § miljöbalken 
är tillämplig vad gäller placering av stall på den aktuella platsen vilket 
innebär att dispens enligt 7 kap 18 § miljöbalken inte krävs.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Ett yttrande har inkommit från  som framför synpunkter 
gällande placeringen men eftersom den frågan inte prövas i detalj i 
förhandsbeskedet får den frågan tas i eventuellt efterföljande bygglov.
LRF har ingen erinran.
Miljöenheten tillstyrker nybyggnad av stall med kommentarer. Yttrandet i 
sin helhet bifogas protokollsutdraget. 

Beslutsunderlag
Ansökan 2020-05-14
Situationsplan 2020-05-14

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Förhandsbesked beviljas
2. Avgift: 10 264 kronor (faktura skickas separat)
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Avgiften för förhandsbeskedet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2020-05-14 och beslut fattades 2020-07-02, 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 plats för stall trots närhet till intilliggande bebyggelse. Almo 
är en gammal jordbruksbebyggelse där djurhållning sedan tidigare är 
förekommande.

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
LRF
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§ 61

Nybyggnad en/tvåbostadshus, garage/carport 
 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:  
Sökande:

För området gäller detaljplan. Åtgärden överensstämmer med gällande 
detaljplan. Åtgärden avser nybyggnad av bostadshus samt garage.
Anslutning kan ske till kommunala vatten- och avloppsledningar.
Infart avses ske mot befintlig byväg.

Beslutsunderlag
Ansökan 2020-05-18
Ritning 2020-06-18
Situationsplan 2020-06-18

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: Nils Berglund
Adress: Gärde Djuravägen 1, Leksand

3. Avgift: 17 993 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2020-06-18 och beslut fattades 2020-07-02, 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 ligger inom område med gällande detaljplan. 
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap. 
30 §.

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

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

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

Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 62

Nybyggnad av en/tvåbostadshus,  

Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

 
Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området. Ansökan avser 
nybyggnad av bostadshus.
Undertecknad tillstyrker bygglov för bostadshus på rubricerad fastighet. 
VA-frågan bedöms kunna lösas under förutsättning att avloppsanläggningen 
klarar hög skyddsnivå utifrån hälsoskydd, vilket innebär att det krävs sluten 
tank för WC-avloppet, och separat BDT-avlopp, alternativt att 
avloppsanläggningen lokaliseras på grannfastighet. Ansökan om 
avloppsanläggning har lämnats till miljöenheten. 
Vattentäkten ska placeras så att den inte riskerar att förorenas av uppströms 
placerad avloppsanläggning.
Tillfart sker via befintlig byväg.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Yttranden har inkommit från  

. 
Sökanden meddelande 2020-04-28 att de vill byta fasadbeklädnad till 
limträpanel 200mm och att den bestryks med järnvitriol.

Beslutsunderlag
Ansökan 2020-03-24
Ritning 2020-03-19
Situationsplan 2020-03-19
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På grund av jäv deltar inte Åke Arnesson (BP) i handläggningen i detta 
ärende.

Yrkanden
Sebastian Larsson (M), Karin Byström (C) och Jan-Olof Karlsson (S), yrkar 
bifall.

Aarno Magnusson (C), yrkar avslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet bifaller 
Sebastian Larsson (M), Karin Byström (C) och Jan-Olof Karlsson (S) 
yrkande.

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: Nils Berglund
Adress: Gärde, Djuravägen 1, Leksand

3. Avgift: 42 770 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2020-04-28 och beslut fattades 2020-07-02 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.

Reservation
Aarno Magnusson (C), reserverar sig mot beslutet.

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 §.
Inkomna yttranden från grannar hänvisar till att byggnaden inte skulle vara 
anpassad till den bebyggelse som finns i området sedan tidigare. 
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Åsleden har inget utpekat riksintresse för kulturmiljö och finns inte heller 
omnämnd i Leksands kommuns skrift ”Byar och fäbodar i Leksands 
kommun” från 1983 som togs fram i samarbete med Dalarnas Museum.
Sökanden har efter dialog med framför allt stadsarkitekten ändrat den 
tidigare utformningen och har nu delat upp volymen i flera mindre och 
ändrat taket till sadeltak samt att väggarna ska kläs med limträpanel som 
behandlas med järnvitriol. 
Utskottet för samhällsbyggnad gör bedömningen att byggnaden nu tack vare 
uppdelningen av volymerna, det traditionella sadeltaket samt fasadmaterial 
och kulörval kan anses anpassad till omgivningen i den mån det krävs i en 
icke utpekad miljö.

Upplysningar
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked 
(enligt PBL 10 kap 3§). Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk 
trots att det inte fått laga kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet 
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar eftersom beslutet kan komma att 
upphävas om det överklagas.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt 
samråd bifogas beslutet. Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha 
meddelats enligt PBL 10 kap. 4 §.
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. 
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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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§ 63

Schaktning/fyllning för nybyggnad fjärvärmeledning 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:  
Sökande:

Ansökan avser strandskyddsdispens för schaktning/fyllning och bankning av 
en fjärrvärmeledning enligt redovisad sträcka på situationsplan. En 
fjärrvärmeledning ska dras från Volvo/Circle K förbi Hundhagen och bort 
mot nya Tibble servicehus.
Aktuell plats är belägen vid sjön Limsjön. Detaljplan eller 
områdesbestämmelser finns inte för området där fjärrvärmeledningen skall 
bankas. 
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 ligger inom område som i kommunens översiktsplan är utpekat för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) som avses i 7 kap 18e § MB. 
Sökanden håller samtidigt på att utreda om Natura 2000 tillstånd behövs från 
Länsstyrelsen. 
Miljöenheten, mark och exploateringsingenjör samt kommunekolog har 
beretts tillfälle att yttra sig över ansökan, eventuella yttranden inkommer till 
sammanträdet.

Beslutsunderlag
Ansökan 2020-05-25
Situationsplan 2020-06-03
Ritningar 2020-05-25
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Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Strandskyddsdispens beviljas.

- Den yta som bankningen upptar på marken får tas i anspråk för 
ändamålet.

2. Avgift: 5912 kronor (faktura skickas separat)

Motivering
Som särskilda skäl kan anges att området behöver tas i anspråk för att 
tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 
området.
Det ska också anges att som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt 
MB 7 kap. § 18d kan anföras att platsen ligger inom LIS-område i 
kommunens översiktsplan.
Bilagor

1. Ritningar som ingår i beslutet
2. Remissyttrande från 
3. Kontrollplan

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

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

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.
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Beslutet expedieras till
Sökanden 
LST
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§ 64

Nybyggnad Carport/vedbod befintlig byggnad,  

Beskrivning av ärendet
Fastighet:  
Sökande:

Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området. Ansökan avser 
bygglov för befintlig carport/vedbod som är tillbyggt på gäststuga. Carporten 
byggdes till i slutet av 1960-talet enligt uppgifter som nuvarande ägare fått 
av tidigare ägaren. Nuvarande ägare har ägt fastigheten i 13 år.
Nu har sökanden fått klagomål från grannen då det inte finns bygglov eller 
grannemedgivande för placering närmare tomtgräns än 4,5 m och kommer 
därför in med en ansökan om bygglov i efterhand.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Yttrande har inkommit från   

Beslutsunderlag
Ansökan 2020-05-25
Ritning 2020-05-25
Situationsplan 2020-06-04

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 31 

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

kap. 23 §. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta 
ärende

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

4. Avgift: 4427 kronor (faktura skickas separat)
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Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2020-05-25 och beslut fattades 2020-07-02 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 utgör kompletteringsåtgärd enligt PBL 9 kap. 31 a §. Åtgärden 
överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap. 31 a §.
Byggnaden är snett placerad 1,39-4,48 m från tomtgräns. Byggnaden har 
stått där sedan 1960-talet. Närmaste byggnad på grannfastigheten är 
huvudbyggnaden som står ca 40 m bort. Utskottet för samhällsbyggnad gör 
bedömningen att byggnaden inte innebär en betydande olägenhet för den 
klagande grannen och att bygglov därmed kan beviljas utan grannens 
medgivande.
Trots att byggnaden uppförts utan bygglov kommer ingen 
byggsanktionsavgift at dömas ut. Byggnadsnämnden får inte besluta att ta ut 
en byggsanktionsavgift om den som anspråket riktas mot inte har getts 
tillfälle att yttra sig inom fem år efter överträdelsen.

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

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

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

Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 65 Dnr 2020/818

Tillsyn enligt Alkohollagen och Lag om tobak - 
information

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen riktar kritik mot att det inte har utförts någon tillsyn av rökfria 
miljöer i Leksands kommun.  
Kommunen föreläggs att senast den 24 augusti inkomma med en 
handlingsplan för hur kommunen kommer att utföra arbetet med rökfria 
miljöer enligt Lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088).

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Myndighetschef Jonas Slars
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§ 66 Dnr 2020/833

Behovsutredning livsmedelstillsyn

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen hade den 12 juni 2019 revision av livsmedelskontrollen i 
Leksands kommun. 
Med anledning av detta fanns synpunkter på livsmedelstillsynen och 
Länsstyrelsen begärde därför in en handlingsplan för hur dessa åtgärder 
skulle åtgärdas enligt avvikelserna från Länsstyrelsen.
En dialog fördes med LST om att få skjuta lite på denna handlingsplan pga 
covid-19 pandemin men något gehör för detta medgavs ej.
Detta föranledde att LST skickade ärendet till Livsmedelsverket som 2020-
05-13 inkom med ett brev om att en behovsutredning samt en handlingsplan 
för hur kontrolltidsskulden ska åtgärdas skulle inlämnas senast 13 juli 2020.

Beslutsunderlag
Begäran LST 2020-03-20
Brev från Livsmedelsverket 2020-05-13
Behovsutredning samt handlingsplan 2020-06-24

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Att anta behovsutredning och handlingsplan för livsmedelstillsyn 

samt inhämtning av kontrolltidsskuld 2020-2022
2. Att insända beslutad behovsutredning till Livsmedelsverket

Beslutet skickas till
Livsmedelsverket
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§ 67 Dnr 2020/797

Tillstånd att servera alkoholdrycker vid Marinan cafe & 
lite Bistro, Leksand

Beskrivning av ärendet
Jonas Slars, myndighetschef och Anette Söderström, alkoholhandläggare 
redogör för ärendet.

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Lägga informationen om att en varning utifrån alkohollagen har 

utdelats.

Beslutet skickas till
Anette Söderström, alkoholhandläggare.
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§ 68

Förhandsbesked för nybyggnad fritidshus,  

Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser förhandsbesked för fritidshus i fäboden  För 
områden finns områdesbestämmelser beslutade av fullmäktige 1997 samt ett 
nyproducerat kulturmiljöprogram som ingående beskriver fäboden. 
Ny bebyggelse är i princip endast möjlig på befintliga gårdsplatser eller på 
gamla gårdsplatser som idag är obebyggda. Denna del av   finns 
markerad på karta i områdesbestämmelserna som en nu obebyggd men vid 
storskiftet bebyggd gårdsplats. Ianspråktagande av sådana för ny bebyggelse 
ska föregås av länsstyrelsens tillståndsprövning enligt kulturminneslagen. Ett 
yttranden har inkommit från länsstyrelsen som bedömer att det kan vara 
möjligt att bygga någonstans på tomten om uppförandet görs på ett lämpligt 
sätt. När/om det blir dags för byggnation skall dock en ansökan om tillstånd 
till ingrepp i fornlämning lämnas in till Länsstyrelsen. Ansökan görs på 
blanketten Tillstånd till ingrepp i fornlämning som finns på Länsstyrelsen 
Dalarnas hemsida.
Yttranden har inkommit från  

 . Sökanden har i sin 
ansökan skickat med ritningar på ett hus men dessa är inte del av beslut om 
förhandsbesked. Dels prövas endast fastighets lämplighet för byggnation 
dels har de inlämnade ritningarna inte en lämplig utformning i  

 
Yttrande har även inkommit från kommunekologen som betonar vikten av 
att ta hänsyn till områdets alla värden. Yttrandet i sin helhet bifogas 
protokollsutdraget.
Miljöenheten tillstyrker förhandsbesked ur VA-synpunkt. Byggnaden ska ha 
enkel VA-standard med torr toalettlösning. Om vatten dras in i huset ska 
BDT-avlopp anordnas. Ansökan om detta görs till miljöenheten.
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Beslutsunderlag
Ansökan 2020-04-15
Situationsplan 2020-04-15

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Förhandsbesked beviljas
2. Avgift: 9980 kronor (faktura skickas separat)

Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2020-06-26 och beslut fattades 2020-07-02, 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 i enlighet med områdesbestämmelserna.

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.
Vid eventuellt efterföljande bygglovsansökan ska ansökan om tillstånd till 
ingrepp i fornlämning först lämnas in till Länsstyrelsen. Ansökan görs på 
blanketten Tillstånd till ingrepp i fornlämning som finns på Länsstyrelsen 
Dalarnas hemsida.
Observera att bygglov krävs för anläggande av vattentäkt enligt 
områdesbestämmelserna.
Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes 
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet.

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

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

Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 69

Tillbyggnad, utvändig ändring, utekök, mackbyggnad 
 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser tillbyggnad och utvändig ändring av utekök på fastigheten 

För området gäller detaljplan. Aktuell fastighet är sedan tidigare bebyggd 
och på fastigheten drivs ett microbryggeri. I anslutning till detta finns en 
serveringsyta för allmänheten.
Åtgärden strider mot detaljplanen genom att tillbyggnaden delvis placeras på 
punktprickad mark. Befintlig byggnad står helt inom punktprickad mark. 
Åtgärden bedöms utgöra en liten avvikelse mot gällande detaljplan.
Berörda angränsande fastighetsägare har underrättats. Synpunkter har 
inkommit från fastighetsägarna till fastigheten  enligt följande: 
Som närmste fastighetsägare är vi inte villiga att godkänna bygglovsansökan 
för en etablerad pub & grillverksamhet, med uteservering i direkt anslutning 
till fastighetsgräns, med endast en häck som skiljer dessa åt. Enligt tidigare 
överenskommelse ska öltillverkning bedrivas i befintlig lokal. Ytterligare 
förfrågan gjordes ang. ölprovning med tapas som vi godkände vid några få 
tillfällen sommartid 16-22. Uteservering har utökats i storlek och flyttats 
med ett större antal vilket medför hög ljudnivå.
Utbudet har nu utökats med starkspritservering och ljudnivån inne på 
fastighet upplevs som att vi har 50 personer sittandes i vår trädgård.
Med 3 st barn som behöver/försöker sova är det ohållbart att bevilja detta 
bygglov för ytterligare expandering som skulle resultera i fler öppet 
tillfällen.
Byggenheten har tagit del av de synpunkter som inkommit och har 
kommunicerats dessa med verksamhetsutövaren på Beer Factory som 
inkommit med följande synpunkter: Avgränsning mot aktuell granne är 
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uppsatt den 26/6 på förmiddagen, vi har också haft en dialog med grannen 
angående åtgärder som vi skulle genomföra och som vi nu har genomfört 
(bifogar bilder.)
Vi har serveringstid till 01:00 men har valt att stänga runt 22, om folk sitter 
kvar i trädgården så ber vi dem att flytta upp mot vårt utekök. Vi har ingen 
livemusik förutom en högtalare som står i området vid köket. Naturligtvis så 
har vi koll i vår trädgård, de som besöker oss är mestadels medelålder och 
uppåt, samt familjer med barn, de kommer till oss för att äta god mat och 
dricka lokalt tillverkad öl. Vi kommer också under sommaren att plantera 
humle mot vindskyddet.

Utskottet för samhällsbyggnad har tagit del av samtliga synpunkter och har 
förståelse för de synpunkter som inkommit från fastigheten 
Några tidigare klagomål har inte inkommit på verksamheten Beer Factory 
bedriver och verksamhetsutövaren har vidtagit försiktighetsåtgärder i form 
av uppsättning av ett plank för att begränsa ljudet från fastigheten.
Det är dock utskottet för samhällsbyggnads bedömning att den tillbyggda 
delen av uteköket med kanalplast som tak, inte harmoniserar med den 
kulturhistoriskt värdefulla byggnaden i övrigt. En bättre utformning på 
tillbyggnaden som harmoniserar med den befintliga byggnaden borde ses 
över. Det skall också nämnas att de synpunkter som har inkommit från 
fastighetsägaren  också ligger till grund för kommuniceringen för 
avslag. En dialog mellan verksamhetsutövaren och fastighetsägaren  

tillsammans med byggenheten ska ske där störningsriskerna minimeras 
och en lösning presenteras för att minska olägenheterna mot fastigheten 

Dala Vatten och avfall har yttrat sig enligt följande: Fastigheten är redan 
ansluten till kommunala VA-ledningar och inga kostnader tillkommer utifrån 
den ansökta utökningen.
Inget fett från matberedning får tillföras spillvattennätet. Därför skall 
verksamhetsutövaren installera fettavskiljare innan anslutning till allmän 
ledning.
Dala Energi har inga erinringar.

Beslutsunderlag
Ansökan 2020-05-25
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Ritning 2020-05-25
Situationsplan 2020-05-25

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Kommunicera ärendet för avslag med hänvisning till ovanstående.

Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet
2. Remissyttrande 

Beslutet skickas till
Sökanden 
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§ 70

Dialogärende - Nybyggnad flerbostadshus 

Beskrivning av ärendet
Jonas Slars, myndighetschef informerar om nybyggnad flerbostadshus på 
fastigheten 
Vid dagens sammanträde förs en dialog om ärendet.

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Myndighetschef Jonas Slars
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