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Sammanträdesdatum

2020-09-24
Utskottet för samhällsbyggnad
Plats och tid

Plenisalen, 13:00-16:45

Beslutande

Ledamöter
Sebastian Larsson (M), Ordförande, lämnar vid § 88 jäv
Birgitta Jansson (S), Ordförande § 88
Aarno Magnusson (C)
Karin Byström (C)
Mats Stenmark (M)
Jan-Olof Karlsson (S)

Tjänstgörande ersättare
Elisabet Ingels (C) ers: Mikael Kyller (KD)
Ella Gyllenhak-Liss (C) ers: Sebastian Larsson (M) § 88

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare
Åke Arnesson (BP), ansluter till mötet under § 82
Mats Rönnblad (S)
Ella Gyllenhak-Liss (C) § 82, 86-92

Tjänstemän
Sektorschef Åke Sjöberg
Myndighetschef Jonas Slars
Chef plan, kart och mät Malin Bengtsson § 82-84 samt § 93
Näringslivschef Per Strid § 82
Chef strategisk planering, stadsarkitekt Anna Ograhn
Nämndsekreterare Jenny Sarén

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, administrativ service tisdag den 29 september kl.09:00

Underskrifter

Paragrafer 82-93

Ordförande

Sebastian Larsson (M)
Justerare

Jan-Olof Karlsson (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Utskottet för samhällsbyggnad

Sammanträdesdatum

2020-09-24

Datum då anslaget sätts upp

2020-09-30

Förvaringsplats för protokollet

Administrativ service

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Jenny Sarén
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Ärendelista
§ 82

Information Norra Käringberget

§ 83

Sektorschefen informerar

§ 84

Avdelnings-/enhetschefer informerar

§ 85

Meddelande samhällsbyggnad 2020

§ 86

Nybyggnad brygga, strandskyddsdispens,

§ 87

Tillbyggnad, utvändig ändring, Garage/verkstad,

§ 88

Nybyggnad flerbostadshus Furan 4

§ 89

Nybyggnad en/tvåbostadshus,

§ 90

Förhandsbesked för nybyggnad fritidshus,

§ 91

Förhandsbesked för nybyggnad bostadshus,

§ 92

Kulturmiljöprogram Etapp 1 B del 2

§ 93

Förslag till detaljplan för Torget ( Noret 61:1)

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 82

Information Norra Käringberget
Beskrivning av ärendet
Detaljplanearbetet för Norra Käringberget pågår. Vid dagens sammanträde
informerar näringslivschef Per Strid, plan- och kartchef Malin Bengtsson och
stadsarkitekt Anna Ograhn om arbetet och tankarna kring området.
För arbetet finns ett hållbarhetsprogram som ligger till grund för
utformningen av området och även som stöd i kommande arbete med
markanvisning och försäljning av tomtmark.
I området vill kommunen tillvarata naturlig natur och grönområden för att
kunna skapa ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart område med ett
stort antal nya bostäder.
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Tacka för informationen

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 83

Sektorschefen informerar
Beskrivning av ärendet
Informerar bland annat om:


Bygglov sporthallen, fortsatta diskussioner med byggherre



Ansvaret för bland annat ras och skred ligger tillfälle på
sektorschefen.



Fortsatta diskussioner med fiskevårdsföreningar gällande Limån och
möjligheten till att göra den fri från kraftverk.



Grönstedt, tittar på iordningställande av p-platser



I Svenskt Näringslivs rakning hamnade Leksands kommun på plats
61, upp en placering från 2019. Rättvik och Vansbro rankas högre i
Dalarna.



Utredning, Gata park, förslag omarbetas i dagsläget.



Stort intresse för vårt sportfält till sommaren



Budget prognos 2,8 miljoner plus.

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Tacka för informationen och lägga denna till handlingarna
Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg
Verksamhetsekonom Anna Palmborg

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 84

Avdelnings-/enhetschefer informerar
Beskrivning av ärendet
Myndighetschef, Jonas Slars informerar bland annat om följande:


Stort tryck på bygglov, ca 15 % ökning från 2019.



Miljö, rekrytering alkohol pågår.



Miljöchef, få antal sökande



Startmöte för revidering av VA-plan.



Leksands kommun är en av elva utvalda kommuner att vara
remissinstans för förlängning av smittskyddstillsynen på
restauranger. Förslag är att förlänga tillsynen till första juli 2021.
Leksands kommun har inget ytterligare att tillägga i detta.
Kontrolltiderna på livsmedel kan komma att påverkas på grund av
detta. Återsökning på 108 000 från regeringen för arbetet.


Chef Plan, Karta och Mät, Malin Bengtsson informerar bland annat om
följande:


Exempel på pågående detaljplaner; Hallen Siljansnäs, Leksands
strand, Edshult, Åkerö brofäste



Elsie jobbar med kartor till kulturmiljöprogrammet



Avdelningen med flera har deltagit på en inspirationsföreläsning
gällande den digitala samhällsbyggnadsprocessen. Föreläsningen
hölls av Lantmäteriet. De kommer även anordna utbildningar för
förtroendevalda vid fyra tillfällen under hösten ”Våga vara digital”
Våra förtroendevalda uppmanas delta i denna för att få information
om processen och uppdraget.



Annons för ny GIS-ingenjör kommer ut inom kort,

Justeras

Utdrag bestyrks
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Chef Strategisk planering, Anna Ograhn informerar bland annat om
följande:
Trafik


Arbetet med ny gång- och cykelväg i Insjön har påbörjats. Tittar även
på fler lösningar i Insjön exempelvis vid Hjultorget.



Betallösning laddstolpar på Torget är klart



Upphandling parkeringsbevakning pågår

Natur


Mycket jobb att uppdatera naturkartan



Upphandling konsult till vattenvårdsplan pågår

Energi


Gör annonskampanjer, rullar på med rådgivning

Översikt


Tittar på iordningsställande av hotellbacken ner mot kajen. Tillskapar
en liten parkyta



Kulturmiljöprogrammet stort fokus



Rådgivning till bygglov

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Tacka för informationen och lägga denna till handlingarna
Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg
Verksamhetsekonom Anna Palmborg

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 85

Dnr 2020/1078

Meddelande samhällsbyggnad 2020
Beskrivning av ärendet
Ärenden beslutade i jävsnämnden 2020-09-03 samt 2020-09-23:


Bygglov ny sporthall



Bygglov uppsättning skylt vid byggnation särskilt boende Tibble



Dispens sprinklersystem Limsjögården



Bygglov Storgärdet 1, flerfamiljhus

Övrigt


Bygglov Stall Lycka, sökande återtar ansökan

Då yttrandena kvarstår från grannar och samfällighet så drar jag tillbaka
ansökan om att bygga stall. Då det är på arrenderad mark och ett missnöje
finns hos vissa tror jag att det blir för mycket risker om jag väljer att
fortsätta. Jag förstår att avstånd till grannar avgör så klart, men anser det
är tråkigt att politiken inte är mer nytänkande i nyttjandet av marken.
I beslutet i utskottet står:
”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.”
Jag tolkar detta som att stallbyggnaden inte är ok, men att marken betas av
hästar är ok (då det under väldigt lång tid tidigare betat nötkreatur här och
hästar likväl som kor bidrar till öppet landskap).
Just nu är det jag som innehar arrendeavtalet och då satsar jag på
sommarbete åt mina hästar hemma istället. Då får många i byn ändå
uppleva hästar i byn igen (många väldigt positiva till att jag ville ha dem
hemma i byn).

Justeras

Utdrag bestyrks
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Jag tackar för ett väldigt bra bemötande och samarbete med er tjänstemän i
frågan.
Vad händer nu då jag drar mig ur?
/
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Tacka för informationen och lägga denna till handlingarna
Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg
Verksamhetsekonom Anna Palmborg

Justeras

Utdrag bestyrks

8

2(2)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-24
Utskottet för samhällsbyggnad

§ 86

Nybyggnad brygga, strandskyddsdispens, Styrsjöbo
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga. Aktuell plats
är belägen vid sjön Styrsjön. 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.
Beslutsunderlag
Ansökan 2020-07-15
Reviderad situationsplan och ritningar 2020-08-18
Foton 2020-08-27
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Strandskyddsdispens beviljas.
2. Avgift: 2365kronor (faktura skickas separat)
Motivering
Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt PBL 2 kap. 4-5 §§ och 8 kap
9 §.
Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18c kan
anföras att aktuell åtgärd är en anläggning som måste ligga vid vatten.
Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18c kan även
anföras att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark.
Avståndet från huvudbyggnaden till aktuell strandlinje är ca 7 meter.

Justeras

Utdrag bestyrks
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Vattenlinjen är så nära befintlig huvudbyggnad att den får anses ligga inom
fastighetsägarens hemfridszon och att bryggans inte ska anses som allmänt
tillgänglig.
Bilagor
1. Handlingar som ingår i beslutet
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
Sökande
Länsstyrelsen

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 87

Tillbyggnad, utvändig ändring, Garage/verkstad,
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

För området gäller detaljplan. Aktuell fastighet är bebyggd. Ansökan avser
höjning av tak på befintlig byggnad samt byta av fasadfärg. Åtgärden strider
mot detaljplanen genom att byggnadshöjden överskrids.
Åtgärden är dock förenlig med detaljplanens syfte varför det bedöms som en
liten avvikelse.
Berörda angränsande fastighetsägare har underrättats. Inga erinringar har
inkommit.
Beslutsunderlag
Ansökan 2020-07-22
Situationsplan & Fasadritning 2020-07-22
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Liten avvikelse medges från gällande detaljplan.
Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 31
b §.
2. 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: 6471 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige.
Tidsfristen började löpa 2020-07-22 och beslut fattades 2020-09-24, vilket innebär
att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte

Justeras

Utdrag bestyrks
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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 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
Upplysningar
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked
(enligt PBL 10 kap 3§). Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk
trots att det inte fått laga kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar eftersom beslutet kan komma att
upphävas om det överklagas.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt PBL 10
kap. 4 §.
Signerad kontrollplan ska inlämnas som underlag för slutbesked.
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.

Justeras

Utdrag bestyrks
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Utskottet för samhällsbyggnad sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen
i Dalarnas län för prövning.
Beslutet skickas till
Sökande
Sakägare

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 88

Dnr 2020/367

Nybyggnad flerbostadshus Furan 4
Beskrivning av ärendet
Fastighet: FURAN 4
Sökande:

Gävle Målerientreprenader AB
Skolgången 5
802 57 GÄVLE

För området gäller detaljplan. Åtgärden överensstämmer med gällande
detaljplan. Aktuell fastighet är bebyggd.
Åtgärden avser nybyggnation av 2 st. tvåbostadshus.
Stadsarkitekten har inga synpunkter på utformningen, dock saknade hon
uppgifter om fasadfärg och takbeklädnad. Enligt sökandens arkitekt kommer
byggnaderna ha samma kulör som befintligt hus. Taket kommer att vara rött
lertegel
Dala Energi har yttrat att de har ledningar på aktuell plats varvid
fastighetsägaren uppmanas att ha en dialog med Dala energi. Yttrandet
bifogas beslutet.
DVAAB har inga erinringar mot ansökan. Yttrandet bifogas beslutet
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över
ansökan. Yttrande har inkommit från ägarna till fastigheten Furan 7 som
tycker att detta förslag är mycket bra.
Beslutsunderlag
Ansökan 2020-03-16
Ritning 2020-07-30
Situationsplan 2020-07-30
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, 793 50 Leksand

Justeras

Utdrag bestyrks
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3. Avgift: 59314 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen
började löpa 2020-07-30 och beslut fattades 2020-09-24, vilket innebär att lagstadgade
tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8
a § plan- och bygglagen(2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår av bilagan.

Motivering
Åtgärden ligger inom område med gällande detaljplan.
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap.
30 §.
Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet
2. Remissyttrande från Dala Energi, stadsarkitekt, DVAAB
3. Granneyttrande
4. Kallelse till tekniskt samråd
Upplysningar
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt
samråd bifogas beslutet.
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked
(enligt PBL 10 kap 3§). Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk
trots att det inte fått laga kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar eftersom beslutet kan komma att
upphävas om det överklagas.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt PBL 10
kap. 4 §.
Utskottet för samhällsbyggnads beslut om startbesked upphör att gälla den
dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag
som beslutet får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §).
Beslutet får laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet.
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

Justeras

Utdrag bestyrks
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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
Granne, Furan 7

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 89

Nybyggnad en/tvåbostadshus,
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Åtgärden avser nybyggnad av en/tvåbostadshus på fastigheten
För området gäller detaljplan. Åtgärden överensstämmer med gällande
detaljplan. Aktuell fastighet är bebyggd.
Eftersom byggnation avses ske i direkt anslutning till en slänt har en
geoteknisk undersökning inlämnats, grundläggning skall ske enligt dessa
rekommendationer.
Dala Vatten och avfall har yttrat sig: DVAAB har ingen erinran mot att
bygglov beviljas enligt ansökan. Anslutning till det allmänna VAledningsnätet kommer att kunna erbjudas.
Fastigheten sluttar kraftigt neråt mot norr vilket innebär att byggnaden
kommer att ligga betydligt lägre än huvudledningen för spillvatten som är en
självfallsledning med ungefärlig vattengång på 171,7 m. Detta innebär att
spillvatten från den nya byggnaden kommer att behöva pumpas uppåt till
spillvattenledningen.
Då området är projekterat som ett självfallsområde skall alla kostnader
förknippade med pumpningen bäras av fastigheten. Det innebär att
pumpanläggningen anordnas av fastighetsägaren/byggherren och att
kostnader för detta samt driftskostnader bärs av densamme.
Om byggnaden skall ligga på den befintliga fastigheten kan anslutning av
vatten och spillvatten ske på den enskilda delen av servisledningen. En
separat vattenmätare skall då installeras i den nya byggnaden så att
vattenförbrukningen mäts.
Om byggnaden skall ligga på en separat fastighet skall en ny
förbindelsepunkt upprättas för vatten och spillvatten. Det är även möjligt att
(mot självkostnad) anlägga en ny förbindelsepunkt även om byggnaden skall
ligga på den gamla fastigheten.
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Fastighetsägaren/byggherren skall i god tid före byggnationen startas
kontakt DVAAB för en diskussion om hur byggnaden skall anslutas. De olika
möjliga lösningarna påverkar kostnader och avtalsförhållanden.
Dala Energi har inga synpunkter på sökt bygglov.
Stadsarkitekt Anna Ograhn har inga synpunkter på de nya inlämnade
reviderade ritningarna.
Beslutsunderlag
Ansökan 2020-06-08
Geoteknik 2020-07-06
Ritningar 2020-08-31
Situationsplan 2020-07-13
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
3. Avgift: 23 896 kronor (faktura skickas separat)
4. Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av
kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa 2020-08-31 och beslut
fattades 2020-09-24, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för
handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av
12 kap. 8 a § plan- och bygglagen(2010:900). Hur avgiften är
fastställd framgår av bilagan.
Motivering
Åtgärden ligger inom område med gällande detaljplan.
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap.
30 §.
Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet
2. Remissyttrande från Dala Vatten och avfall
Upplysningar
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kontakta Byggnadsinspektör Maths
Ydron 2047-80496 i god tid innan.
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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

Justeras

Utdrag bestyrks

19

3(3)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-24
Utskottet för samhällsbyggnad

§ 90

Förhandsbesked för nybyggnad fritidshus,
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten
Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området.
Fastigheten ligger inom utvecklingsstråket Leksand-Siljansnäs där Tasbäck
beskrivs som en by som ligger utefter länsvägen och där gårdarna ligger tätt
längs ett bygatusystem där ny bebyggelse främst tillkommit nedanför
länsvägen.
Föreslagen tomtplats ligger mitt i ett öppet åkerlandskap mellan Alviken och
länsvägen och ingår i en brukningsenhet och är således obebyggd. Befintlig
bebyggelse finns dock omkring fastigheten.
I riktlinjerna för området anges att vid ansökningar om bygglov skall alltid
en avvägning av markens lämplighet göras. Större brukade lantbruksenheter
bör i största möjliga mån bevaras.
LRF har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan och har inga negativa
erinringar.
Dala vatten och avfall och Dala Energi har beretts tillfälle att yttra sig över
ansökan, Dala Energi har inga synpunkter.
Utfart avses ske mot befintlig väg.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över
ansökan. Negativa erinringar har inkommit från fastighetsägarna till
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
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med hänsyn till b.la stads- och landskapsbild, natur- och kulturvärdena på
platsen och intresset av god helhetsverkan.
Vid en samlad bedömning av den inlämnade ansökan är det viktigt att belysa
vikten av att hålla det öppna åkerlandskapet öppet med hänsyn till
lämplighet för avsett ändamål, och hänsyn till stads- och landskapsbild på
platsen.
Utskottet för samhällsbyggnad saknar med hänvisning till ovanstående
möjlighet att uttala en positiv inställning till aktuell ansökan.
Beslutsunderlag
Ansökan 2020-06-15
Situationsplan 2020-07-08
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
Sökande
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§ 91

Förhandsbesked för nybyggnad bostadshus,
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser förhandsbesked för fritidshus. Förhandsbesked beviljades
2012-07-02 § 125 men har löpt ut varvid fastighetsägaren söker igen.
Detaljplan eller områdesbestämmelser finns ej för området.
Miljöenheten har tidigare lämnat följande yttrande:
Infiltration bedöms inte möjlig på fastigheten med tanke på nedströms
belägna vattentäkter. Dock kan avloppsfrågan lösas med andra tekniker så
som t ex minireningsverk med efterbehandlande reningssteg som
hygieniserar avloppsvattnet. Utsläppspunkten kan behöva placeras så att
pumpning krävs.
Dala Energi har inga synpunkter på ansökt bygglov.
Utfart avses ske mot allmän väg. Trafikverket har tidigare tillstyrkt
anslutning till fastigheten 2012 men påpekar följande:
Anslutningen får inte vara i kurvan. Den bör istället göras i den sydöstra del
en avfastigheten, där det idag finns en rest av en gammal åkeranslutning. Dä
ruppnås bästsiktsträckor. Det som står i Trafikverkets yttrande över förhand
sbeskedet från år2011 gäller inte längre. För att göra en anslutning till statli
g väg krävs tillstånd. Dettayttrande utgör inget tillstånd. Tillstånd söks hos T
rafikverket.
Ny situationsplan enligt Trafikverkets önskemål har inlämnats.
LRF har tillstyrkt ansökan.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över
ansökan. Inga erinringar har inkommit.
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Beslutsunderlag
Ansökan 2020-07-23
Situationsplan 2020-09-15
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Förhandsbesked beviljas
2. Avgift: 9365 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige.
Tidsfristen började löpa 2020-09-15 och beslut fattades 2020-09-24, vilket innebär
att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte
reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen(2010:900).

Motivering
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. Ritningar som ingår i beslutet
2. Remissyttrande från Trafikverket
3. Granneyttrande
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
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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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§ 92

Dnr 2016/561

Kulturmiljöprogram Etapp 1 B del 2
Beskrivning av ärendet
Sektorn för samhällsutveckling har tagit fram de första delarna av
Kulturmiljöprogram för Leksands kommun. Programmet beskriver värdefull
bebyggelse och innehåller ställningstaganden kring vilka karaktärsdrag som
är särskilt viktiga att värna.
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 bygglovsärendet. 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 har pågått sedan hösten 2018 och
omfattar framförallt områden av riksintresse. Arbetet påbörjades med ett
församråd där allmänheten, via en kartapp, 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. Det inkom ca 80 förslag från allmänheten under
församrådet.
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 sin egen by och det finns länkar till
pdf:er för de områden som ingår. Därtill finns en sida som förklarar viktiga
företeelser i bygdens historia. Dessutom finns resultatet i kommunens egen
kartbas där framförallt plan- och bygglovhandläggare kan använda det som
stöd i sitt dagliga arbete.
Den kvarvarande delen av etapp 1 som är färdig t.o.m. augusti 2020,
benämnd 1B del 2, föreslås godkännas av utskottet den 24 september 2020
för att kunna användas som beslutsunderlag i plan- och bygglovsärenden.
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Eftersom arbetet kommer att fortgå under år 2020, kan det komma att göras
redaktionella ändringar i det material som nu föreslås godkännas, för att
materialet ska vara enhetligt.
Utskottet föreslås så småningom även godkänna de rapporter som kommer
att färdigställas i oktober 2020, deletappen benämns 2 a. När även etapp 2 b
är klar och godkänd av utskottet för samhällsbyggnad i november 2020
föreslås att kommunfullmäktige antar det kompletta kulturmiljöprogrammet,
våren 2021.
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 2020-09-07
Rapporter för:
-

Djura
Fors
Laknäs
Plintsberg
Sjugare
Skeberg
Sör Bertilsbo
Sör Lindberg
Tällberg
Ytterboda och Överboda
Östanhol

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Att godkänna de rapporter som framtagits i etapp 1 B del 2
Beslutet skickas till
Stadsarkitekt/ chef strategisk planering Anna Ograhn
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§ 93

Dnr 2018/674

Förslag till detaljplan för Torget (Noret 61:1)
Beskrivning av ärendet
Utskottet för samhällsbyggnad gav den 27 september 2018 § 115 positivt
planbesked för att pröva detaljplan för rubricerat område. Planförslaget
godkändes för samråd av utskottet för samhällsbyggnad den 12 december
2019 § 192.
För området gäller Översiktsplan för Leksands kommun 2014, som blev
antagen 2014-07-10. Det aktuella området ingår i planeringsområdet
Tätorten Leksand, där Norets och de generella riktlinjerna gäller. Planen
bedöms vara förenlig med översiktsplanen.
Planens syfte är att möjliggöra byggrätt för centrumändamål med bland
annat restaurangverksamhet och torg med parkeringsmöjlighet.
Planen har varit utsänd för samråd enligt reglerna för utökat förfarande (PBL
2010:900 och dess lydelse från den 1 januari 2015) från den 22 januari till
den 27 februari 2020. Berörda sakägare, markägare, remissinstanser och
övriga berörda har beretts tillfälle till samråd genom utskick av
samrådsinbjudan per post samt annonsering i Magasin Leksand den 22
januari 2020 (samt i Falu Kuriren och Dala Demokraten den 22 januari
2020). Samrådshandlingarna har varit utställda i kommunhusets foajé och på
kommunens webbplats samt funnits tillgängliga på biblioteket i Leksand.
Öppet hus för allmänheten ägde rum den 5 februari 2020.
Under samrådstiden inkom 7 stycken yttranden. Inkomna synpunkter har
sammanfattats och kommenterats i en samrådsredogörelse. Utifrån inkomna
yttranden har byggnadsarean i den norra C1-användningen ökat från 350
kvm till 400 kvm.
Till granskningen ändrades större delar av kvartersmarkanvändningen för
centrum och parkering (CP) som byttes till användningen TORG, vilket är
allmän plats med kommunalt huvudmannaskap. Ändringen gjordes i och
med att olika regler gäller inom kvartersmark och allmän plats, bland annat
säkerställs allmänhetens tillgång till torget ytterligare och processer med
parkering, polistillstånd och diverse skyltning för trafik blir enklare inom
allmän plats. Bedömningen som gjorts är att allmän plats anses vara mer
lämpat i större delar av planen och kombinationen av
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kvartersmarkanvändningarna ”CP” är i övrigt väldigt lik TORGanvändningen för allmän plats utifrån vad som tillåts inom användningarna.
Utskottet för samhällsbyggnad beslutade den 4 juni 2020 år § 83 om att
ställa ut planförslaget för granskning. Planförslaget har varit utställt för
granskning från den 17 juni 2020 till och med den 8 juli 2020.
Underrättelse om granskningen har gjorts genom utskick av brev till berörda
sakägare, markägare, remissinstanser och övriga berörda samt genom
annonsering i Magasin Leksand den 17 juni 2020. Handlingarna har varit
utställda i kommunhusets foajé och på kommunens webbplats samt funnits
tillgängliga på biblioteket i Leksand.
Under granskningstiden inkom 4 stycken yttranden. Inkomna synpunkter
under granskningen har sammanfattats och kommenterats i ett
granskningsutlåtande.
Inom C1-användningen i planområdets södra del har, efter synpunkt från
Länsstyrelsen under granskningen, en utformningsbestämmelse lagts till som
reglerar att ”Bebyggelse ska harmonisera med omgivande byggnader” för att
eventuell byggnation inom bestämmelsen inte ska påverka torgets karaktär.
Det finns inga sakägare och/eller berörda enligt PBL 5 kap § 11 med
kvarstående erinringar.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Planbeskrivning
Plankarta med bestämmelser
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Övriga antagandehandlingar
Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2019-11-26
Dagvattenberäkning, 2018-02-16
Utskottet för samhällsbyggnads förslag till beslut i
kommunstyrelsen
1. Godkänna granskningsutlåtandet
2. Anta detaljplan för Torget i enlighet med förslaget
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsavdelningen, Leksands kommun.
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