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§ 167

Sektorchefen informerar
Beskrivning av ärendet

















Budgetprognosen för sektor samhällsutveckling ligger kvar på noll i
avvikelse.
Möte har genomförts med Mas-Olles gammelgård i Siljansnäs
angående ansökan om finansiellt stöd till toalett.
Möte har genomförts med representanter från Käringsbergets
bystuga. Bystugan är i renoveringsbehov.
Samrådsmöte har genomförts den 20 oktober inför en
tillståndsansökan till Mark- och Miljödomstolen för utrivning av
Limå och Sågkvarns vattenkraftverk samt återställning av Limån i
anslutning till kraftverken.
Möte med Djura utvecklingsgrupp har genomförts där man bland
annat presenterat förslag på hur en ombyggnation av skolan till
lägenheter skulle kunna genomföras.
Sektorn arbetar i dagsläget med många frågor gällande kommunens
fastigheter.
Möte med representanter från Backhöllorna för att diskutera ny väg
till Åhlbybad och båtklubben genomfördes den 5 oktober.
Arbetet med upphandling av ny vägbelysning pågår men är i
dagsläget inte klart.
Rasåtgärder för att säkra slänten vid Åkersön planeras till 2022.
Nya miljömål för Leksands kommun planeras vara klara och beslutas
om på kommunfullmäktige i februari.
Trafikutredning för norra Leksand håller på att upphandlas.
Arbetet med enskilda vägar pågår.
Byggnation av ny sporthall går snabbare än planerat, Troligtvis
kommer den planerade budgeten överskridas.
Arbetet med uppdatering av VA-plan kommer påbörjas tillsammans
med Dala Vatten och Avfall AB.
För att förbättra styrningen kring Brandförbundet kommer fyra
styrmöten genomföras per år med representanter från samtliga
kommuner.
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Möte med representanter från byarna kring Alviken har genomförts
för att diskutera vattensituation i Alviken.
Leksandshallen ser en tydlig ökning av besökare, såväl till badet som
övriga aktiviteter.
Granberget skidanläggning är redo för vintern.
Kulturhuset planerar för ett stort utbud av aktiviteter för barn och
unga under höstlovet.

Samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
Beslutet skickas till
Sektorchef, verksamhetsekonom samt utskottets ordförande

Justeras
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§ 168

Avdelnings-/enhetschefer informerar
Beskrivning av ärendet
Myndighetschef Jonas Slars:


Rekrytering av ny livsmedelsinspektör pågår.



Tillsyn trängsel i förhållande till pandemin på restauranger fortsätter.



Fortsatt hög ärendeinströmning till byggavdelningen.



Mycket klagomål gällande exempelvis ovårdade fastigheter kommer
in till byggavdelningen.



Inventering enskilda avlopp 95% är inventerat och klart.

Chef strategisk planering Anna Ograhn:
Trafik


Mycket tid och fokus krävs för att hantera frågor som uppkommer i
relation till arbetet med enskilda vägar.



Arbetet fortgår för att bygga ut eller bygga helt nya cykelvägar i
Insjön och Tällberg.



Diskussioner gällande parkeringsövervakningen i samband med
hockeyn pågår.

Natur


Den sällsynta växten knärot har hittats inom området för det
planerade nya bostadsområdet Lummerhöjden. Kommunen har fått
dispens att fortsätta projekteringen.



Kommunens vandringsleder ses över, röjning sker där behov finns
och uppsättning av nya skyltar sker.

Energi


Kommunens energirådgivare anordnar och genomför digitala
studiecirklar el-bilar och laddning.

Justeras

Utdrag bestyrks
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Översiktlig planering


Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan har påbörjats.



Arbetet med att ta fram en solcellspolicy har påbörjats.

Chef plan, kart och mät Malin Bengtsson:







Fortsatt underbemanning inom planverksamheten fram t.o.m.
inledningen av 2022.
Samverkansprojekt med Lantmäteriet gällande kvalitetsförbättring av
fastighetsgränser pågår i Laknäs/Östanhol.
Nytt årsrekord gällande framtagande av nybyggnadskartor 84 st
hittills under 2021 att jämföra med föregående års totaler på 59 st
2020, 35 st 2019 och 51 st 2018.
Rekrytering av ytterligare mätningsingenjör pågår.
Uppstart av processen kring upprättande av databasmodell för en
digital översiktsplan enigt nya föreskrifter har påbörjats.

Samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
Beslutet skickas till
Sektorchef, verksamhetsekonom samt utskottets ordförande

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 169

Dnr 2021/1151

Föreskrifter avfall Leksands kommun
Beskrivning av ärendet
Dala Vatten och Avfall AB har begärt att kommunstyrelsen fattar beslut om
att revidera Leksands kommuns föreskrifter för avfallshantering med
anledning av förändringar i lagstiftningen. De nuvarande föreskrifterna
antogs av kommunfullmäktige 2015-02-16, § 2, dnr 2014/1499.
Förslag till revidering av föreskrifterna har tagits fram av Dala Vatten och
Avfall AB i samarbete med miljöinspektörer i ägarkommunerna.
Sektorns/avdelningens bedömning
Revideringen av föreskrifterna föranleds av att det har skett förändringar i
lagstiftningen.








Från och med 1 augusti 2020 bestäms kommunens avfallsansvar inte
längre från begreppet ”Hushållsavfall” utan från begreppet ”Avfall
under kommunalt ansvar”.
Föreskrifterna behöver uppdateras så att de hänvisar till korrekt
lagrum avseende de revideringar som har skett i Miljöbalken
(1998:808) och avfallsförordningen (2020:614).
2021-12-31 upphör producentansvaret för returpapper och ansvaret
för insamling och återvinning övergår från 2022-01-01 till
kommunerna vilket kräver ett förtydligande i Bilaga 1 – Definitioner
av avfall samt sorteringsanvisningar.
Utöver ovanstående har vissa redaktionella förändringar och
förtydliganden gjorts.

Ändringarna enligt ovan bedöms vara smärre och inte påverka föreskrifternas principiella utformning och kan därmed beslutas av
Kommunstyrelsen (se 4 § i föreskrifterna).
Beslutsunderlag
Begäran från Dala Vatten och Avfall om revidering av föreskrifterna

Justeras

Utdrag bestyrks
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Förslag till föreskrifter för avfallshantering
Föreskrifterna - DVA’s förslag med kommentarer
Tjänsteutlåtande daterat 2021-10-12
Samhällsbyggandsutskottets beslut
1. Revidera Leksands kommuns föreskrifter för avfallshantering i
enlighet med förslaget från Dala Vatten och Avfall AB.
Beslutet skickas till
Dala Vatten och Avfall AB, info@dvaab.se
Miljöenheten, miljoenheten@leksand.se

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 170

Dnr 2021/1220

Remiss avseende slutligt yttrande Rällsjön
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsutskottet har mottagit den slutliga remissen från
Länsstyrelsen gällande Swerock AB:s ansökan om fortsatt tillstånd för
täktverksamhet inom fastigheten Överboda 5:25 i Leksand kommun.
Sektorns/avdelningens bedömning
Samhällsbyggnadsutskottet bedömer att företagets kompletteringar gett
fullständiga svar på miljöenhetens tidigare yttrande. Bullerutredningen har
kompletterats med scenarie för när verksamheten har framskridit längre
österut samt visar både nuläge och de platser som ger högst bullerspridning,
så kallat worst case, i framtiden. Bergtäkten är redan etablerad på platsen och
miljöenheten har inte fått in några klagomål på verksamheten under de
senaste åren. Verksamheten har redovisat att de kommer att klara riktvärden
för buller samt att de avser arbeta med åtgärder för att minska
bullerspridningen.
Beslutsunderlag
Ansökan och MKB
Kompletteringar efter inkomna yttranden
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Samhällsbyggnadsutskottet i Leksands kommun tillstyrker ansökan
om fortsatt täktverksamhet på fastigheten Överboda 5:25 samt lämnar
följande synpunkter:
Om läckage eller utsläpp skulle ha skett till eventuell
sedimentationsdamm så kan sediment/urgrävda massor bedömas vara
förorenade och eventuellt komma att klassas som farligt avfall.
Miljöenheten vill framföra önskan om att det i tillståndet definieras
vad som innefattas i begreppet ”hårdgjord yta”.
Beslutet skickas till
dalarna@lansstyrelsen.se

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 171

Dnr 2013/1046

Detaljplan för Åkerö brofästet Järnavägen-Insjövägen
Beskrivning av ärendet
I detaljplanen för Åkerö brofäste valde Leksands kommun, i och med markoch miljödomstolens dom i mål nr P 179-20, att göra ett omtag i
detaljplanearbetet. En ny samrådsprocess påbörjades och planförslaget
godkändes för samråd av utskottet för samhällsbyggnad den 2020-10-22 §
104, som utgick från det positiva planbeskedet som givits från
samhällsbyggnadsutskottet den 2018-12-13 § 166.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus,
parkeringsgarage och småskalig centrumverksamhet inom fastigheterna
Åkerö 13:8 och 19:4. Den planerade nybebyggelsen avses bli 2 till 6
våningar.
Planen har varit utsänd för samråd enligt reglerna för utökat förfarande (PBL
2010:900 och dess lydelse från den 1 januari 2015) från 28 oktober till och
med den 18 november 2020. Detaljplanens handlingar har sedan dess
kompletterats med en antikvarisk konsekvensbedömning för att utreda
detaljplanens påverkan på omkringliggande kulturmiljöer.
Utskottet för samhällsbyggnad lämnade positivt planbesked för planprogram
2013-09-10 § 154. Planprogrammet innehåller bland annat en
trafikutredning, miljöteknisk markundersökning, vibrationsutredning och ett
förtida samråd. I slutsatsen av programmet anses det vara lämpligt att
bebygga planområdet med flerbostadshus med möjlighet till mindre
verksamheter såsom småbutik, service, restaurang och kontor. En
byggnadskropp på maximalt 8 våningar bedöms passande inom
planområdets norra del. Planprogrammet godkändes av Kommunstyrelsen
2015-01-26 §10.
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. I
översiktsplanen står bland annat att det är önskvärt om området närmast
rondellen på sikt skulle kunna omvandlas till bostäder. Området bör kunna
bebyggas med högre flerbostadshus som visuellt förbinder Åkerö med Noret.
Utöver tidigare nämnd antikvarisk konsekvensbedömning har det under
detaljplanearbetet tagits fram ytterligare utredningar, bland annat för buller

Justeras
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och dagvatten, samt en siktstudie från riksintresset för kulturmiljövård vid
Leksands-Noret. Ingen av detaljplanens utredningar påvisar att det inte är
lämpligt att exploatera området för bostadsbyggnation samt småskalig
centrumverksamhet.
I samband med att planprogram för området upprättades år 2014 togs en
behovsbedömning fram. Resultatet av denna var att planens genomförande
inte bedömdes medföra några betydande negativa effekter för miljön, hälsan
eller hushållningsbestämmelserna med naturresurser eller påtagligt skada
riksintressena. Denna samråddes med länsstyrelsen som delade kommunens
bedömning.
För aktuellt detaljplaneförslag har plan- och kartavdelningen arbetat fram en
undersökning om betydande miljöpåverkan (BMP) för att se om detaljplanen
behöver genomgå en strategisk miljöbedömning eller ej. Undersökningen har
kompletterats sedan detaljplanens samråd då Länsstyrelsen bedömde under
samrådet att undersökningen om BMP ansågs bristfällig med anledning av
hur kulturvärdena i området beskrevs. Till granskningen har en antikvarisk
konsekvensbedömning tagits fram som nu är ett underlag till bedömningen i
nämnd undersökning.
Sammantaget, utifrån undersökningen, har kommunen gjort bedömningen att
genomförandet av detaljplanen inte kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken
behöver därför inte göras.
Sektorns/avdelningens bedömning
Plan- och kartavdelningen bedömer att detaljplanen kan sändas ut på
granskning.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Planbeskrivning
Plankarta med bestämmelser
Illustration på plankarta
Övriga samrådshandlingar
Behovsbedömning (godkändes i planprogramsskedet)
Planprogram Åkerö brofästet Järnavägen-Insjövägen i Leksands kommun,
godkänt av KS 2015-01-26
Trafikbullerutredning, 2018-06-28
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Dagvattenutredning, 2018-09-04
Vibrationsmätning, 2014-05-22
Geoteknisk utredning, 2018-05-30
Miljöteknisk undersökning, 2014-05-30
Solstudie, 2019-05-20
Flyghinderanalys, 2019-03-28
Siktstudie, 2019-05-22
Kulturmiljöanalys, 2020-10-14
Antikvarisk konsekvensbedömning, 2021-10-12
Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2021-10-12
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Kompletterad undersökning om betydande miljöpåverkan godkänns
2. Samrådsredogörelsen tas som utskottets egen
3. Upprättad detaljplan godkänns för att ställas ut för granskning
Beslutet skickas till
Näringslivsavdelningen, Leksands kommun

Justeras
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§ 172

Dnr 2021/1277

Ansökan om utökad serveringstid vid Fred´s Burger,
Leksand
Beskrivning av ärendet
Leksands Gårdscaféet AB har hos Myndighetsavdelningen ansökt om utökad
serveringstid enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) om att servera
starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker vid ovan rubricerat
serveringsställe.
Det sökta serveringstillståndet avser stadigvarande tillstånd för utökad
serveringstid t.o.m. klockan 03.00 fredagar, lördagar samt dag före helgdag.
Sektorns/avdelningens bedömning
Se utredning daterat 2021-10-13.

Samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Med hänvisning till utredningen saknas förutsättningar att bevilja
stadigvarande tillstånd för utökad öppettid till 03:00.
2. Sökanden ges möjlighet att ta del av utredningen och inkomma med
synpunkter i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen.
Beslutet skickas till
Sökande

Justeras
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§ 173

Dnr 2021/888

Nybyggnad av ostagat fackverkstorn med teknikbod,
Gråda 3:12
Beskrivning av ärendet
Fastighet: GRÅDA 3:12
Sökande:

On Tower Sweden AB
Annelundsgatan 17C
749 40 Enköping

Ansökan avser nybyggnad av radiomast samt teknikbod norr om byn Gråda.
Platsen ligger utanför riksintresset för kultur, byn Gråda är dock en by med
särskilda kulturmiljövärden.
Borlänge och Mora-Siljan flygplats har inga erinringar. Flyghinderanalys har
gjorts av Luftfartsverket. Försvarsmakten har inget att erinra.
Stadsarkitekten har yttrat sig enligt följande: Byn Gråda är en by med
särskilda kulturmiljövärden. Ett 48 meter fackverkstorn på Grådabergets
sluttning kommer vara väl synligt från byn och från Gagnefvägen där det
öppna jordbrukslandskapet breder ut sig med och byn i skogsbrynet och
Grådaberget bakom. I den kommuntäckande översiktsplanen från 2014
finns det ställningstaganden kring landskapsbilden som bland annat säger:
”Vid ny bebyggelse som kan ge en stor omgivningspåverkan ska
förändring av horisontlinje och värdefulla vyer redovisas och gestaltas.
Dessutom ska åtgärder som ska vidtas för att bibehålla bygdens värden
och minska påverkan på området redovisas.
”Särskilt viktiga vid fysisk planering är utblickar från vägar och
bostadsområden. Dessa utblickar kan vara över öppna landskap, vatten
eller bygden i stort.”
Med hänsyn till detta bör man i första hand samlokalisera med befintlig mast
som finns på berget för att minimera påverkan på omgivningen. Dessutom
bör ansökan kompletteras med fotomontage taget från Gagnefsvägen mot
Gråda by då man ser befintlig mast och ev tillkommande fackverkstorn för
att se hur landskapsbilden samt den värdefulla kulturmiljön i Gårda
påverkas.
Sökanden har efter detta yttrande inkommit med fotomontage samt kopia på
samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken med Länsstyrelsen Dalarna.
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Kommunekologen har yttrat sig enligt följande: Några naturvärden som
kräver särskild hänsyn noterades inte på platsen. Ett par stigar som leder
förbi området på östra och västra sidan bör uppmärksammas för att inte bli
negativt påverkade av byggnationen.
Kungörelse har skett i Leksands Magasinet samt Dalarnas tidningar. Berörda
angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.
Yttrande har inkommit från
som bestrider att bygglov beviljas.
Masten kommer att utgöra ett mycket påtagligt visuellt inslag i området och
riskerar att förstöra dels fastighetens placering i landskapet, dels dess
naturtomtkaraktär. Yttrandet i sin helhet bifogas protokollsutdraget.
Beslutsunderlag
Ansökan 2021-06-22
Ritning 2021-06-22
Situationsplan 2021-06-22
Samhällsbyggnadsutskottets 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: Ante Larsson
Adress: Rådhustorget 2, Eskilstuna
3. Avgift: 25 805 kronor (faktura skickas separat, ytterligare
annonseringskostnader tillkommer)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige.
Tidsfristen började löpa 2021-09-14 och beslut fattades 2021-10-21, vilket innebär att
lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med
stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår
av bilagan.

Motivering
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av
mark- och vattenresurserna enligt miljöbalken 3 kap samt med den
kommunala översiktsplanen.
Ansökt åtgärd uppfyller kraven i PBL 2 kap. och ska inte föregås av
detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i PBL 4 kap. 2 eller 3 §.
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap.
31 §.
Av samrådet med Länsstyrelsen framgår att kulturmiljöenheten inte har
några erinringar i ärendet. Kommunen instämmer i Länsstyrelsen bedömning
att den nya mobilmasten inte innebär påtaglig skada av riksintresset för
kulturmiljö. Vad gäller friluftslivet bedömer både Länsstyrelsen och
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kommunen att det nya tornet inte påverkar de kärnvärden som riksintresset
är utpekat för. Allmänna försiktighetsåtgärder kommer att vidtas för schakt-,
grävnings- och kranarbeten för att minimera risken för skada på natur- och
kulturmiljön.
Befintlig mast på berget är placerad ca 50 m norr om klagandens fastighet.
Den nya masten kommer placeras ytterliga ca 50 norr ut, ca 100 m från den
klagandens fastighet. Den eventuella ytterligare påverkan som en ny mast
utgör bedöms inte vara en betydande olägenhet i lagens mening. De estetiska
och de utpekade kulturhistoriska värdena på klagandens fastighet bedöms
inte påverkas i den omfattningen att vid en avvägning mellan det enskilda
intresset av att ingen ytterligare mast byggs i närområdet och det allmänna
intresset av att mobilnätet byggs ut, att ansökan bör avslås.
Samordning i befintlig mast är enligt uppgifter från sökanden inte möjlig.
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 §).
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägare.
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 ska 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 samhällsbyggnadsutskottet beslut är
felaktigt och vilken ändring Du vill har i beslutet.
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Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Samhällsbyggnadsutskottet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor
från den dag du fick del av beslutet.
Samhällsbyggnadsutskottet sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i
Dalarnas län för prövning.
Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 174

Utvändig ändring, uthus/förråd, montering solpanel,
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser byte av takmaterial för uthus från lertegel till svart plåt samt
montering av solceller. Eftersom befintligt tak behöver renoveras och inte
klarar tyngden för tegel behöver man enligt sökanden byta till ett lättare tak
för att även klara lasterna av solcellerna. För området gäller detaljplan,
denna reglerar inte takmaterial.
Stadsarkitekten har yttrat sig enligt följande: Aktuell fastighet har utpekade
kulturmiljövärden, lila klassning, i Leksands kulturmiljöprogram.
Byggnaderna i närområdet samt på aktuell fastighet har idag faluröda
fasader med lertegeltak. Ladan som sökanden vill sätta solceller på är en
stor byggnad med lertegeltak med skorstenar och en karaktäristisk
utformning. Min bedömning är att placering av solceller samt ett byte till ett
plåttak är acceptabelt men för att bibehålla karaktären och
kulturmiljövärdena bör det underliggande plåttaket vara tegelfärgat istället
för svart. Ett svart plåttak är inte anpassat till byggnadens karaktär men
solcellerna kan ses som ett tillägg till taket och kan därför vara acceptabelt.
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2021-09-23 att kommunicera med
sökanden eftersom man har för avsikt att avslå ansökan om att få belägga
uthuset med svart plåt. Man ställer sig bakom stadsarkitektens yttrande och
gör bedömningen att ett plåttak i form av tegelfärgad plegel eller bandtäkt
plåt är acceptabla alternativ till tegel, dock inte svart plåt. Man är dock
fortsatt positiva till solceller.
Sökanden har därefter inkommit med ett yttrande. Detta föranleder dock inte
att samhällsbyggnadsutskottet intar en annan ställning.
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Beslutsunderlag
Ansökan och följebrev 2021-06-28
Illustration 2021-06-28
Situationsplan 2021-06-28
Yttrande med illustrationer från sökanden 2021-09-30
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Bygglov för svart plåt enligt 9 kap 31 § PBL kan inte medges.
Ansökan avslås med hänvisning till 8 kap 13 § PBL samt 2 kap 6 §
PBL.
2. Avgift: 1142 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa
2021-06-28 och beslut fattades 2021-10-21, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för
handläggningen inte har hållits. Avgiften har reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och
bygglagen (2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår av bilagan.

Motivering
Fastigheten ligger inom detaljplanerat område, därför krävs bygglov för
åtgärden. Detaljplanen reglerar dock inte takmaterial. Däremot ligger
fastigheten även inom område som ingår i kommunens
kulturmiljöinventering och har utpekade kulturmiljövärden. Den aktuella
byggnaden bedöms omfattas av förvanskningsförbudet i 8 kap 13 § PBL.
Åtgärden bedöms som förvanskande av byggnaden. Enligt punkt 1, 2 kap 6 §
PBL, ska byggnader utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
stads- och landskapsbilden, natur och kulturvärdena på platsen och intresset
av god helhetsverkan. Kommunen har i sin kulturmiljöinventering intagit
ställningen att det är viktigt att röda tegeltak i möjligaste mån bevaras inom
utpekade områden eller fastigheter. I vissa fall kan dock dessa ersättas med
tegelröd plåt.
Att lägga solceller ovanpå ett tak av tegelröd plåt ställer sig dock
samhällsbyggnadsutskottet positiva till.
Hur man överklagar
Om du vill överklaga detta beslut ska 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 samhällsbyggnadsutskottet beslut är
felaktigt och vilken ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
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Samhällsbyggnadsutskottet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor
från den dag du fick del av beslutet.
Samhällsbyggnadsutskottet sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i
Dalarnas län för prövning.
Beslutet skickas till
Sökanden, REK
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§ 175

Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus, 2 tomter,
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser förhandsbesked för fritidshus. Detaljplan eller
områdesbestämmelser finns inte för området.
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.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över
ansökan. Yttrande har inkommit från
som inte har några
invändningar mot byggnation på platsen, däremot på den tänkta
tillfartsvägen som hon anser inte vara lämplig för tung byggtrafik och har
även invändningar mot ökad trafik på vägen. Hela yttrandet bifogas
protokollsutdraget.
Yttrande har även inkommit från ägare till fastigheterna
. De angränsar inte direkt till de tänkta tomterna men han anför att
anläggande av väg på den angivna sträckan är direkt olämplig då det bör
vara svårt och ge en negativ påverkan på omgivningen. Den nuvarande
vägsträckan före den nyanlagda är också smal och känslig. Stora bilar såsom
slamtömningsbilar har redan svårt att komma fram. Hela yttrandet bifogas
protokollsutdraget.
Dala Vatten och avfall har yttrat sig i ärendet. Yttrandet i sin helhet bifogas
protokollsutdraget. Efter dialog med Dala Vatten och Avfall behöver vägen
endast ha bärighetsklass 3 eftersom det finns mindre slambilar att tillgå när
förhållandena på platsen inte medger högre bärighetsklass.
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Sökanden har skickat in ett utlåtande från Skogsutveckling Syd AB som
varit på platsen och konstaterar att det är fullt möjligt att bygga vägen.
Naturenheten har varit ut på platsen och lämnat följande yttrande: Det
aktuella byggområdet består av gammal granplanterad åkermark som är
omgiven av fuktiga svackor med surdrag. Några naturvärden som kräver
särskild hänsyn är inte kända från platsen men alla i naturen förekommande
våtmarker är värdefulla för biologiska mångfalden. I anslutning till området
och aktuell för att bli infart finns en stig där Siljansleden går fram, delvis på
grusväg och delvis på gammal åkerkörväg. Det bör fungera att samordna
infart med Siljansleden.
Miljöenheten tillstyrker förhandsbesked för två fritidshus på rubricerad
fastighet ur VA-synpunkt. Detta med utgångspunkt att anslutning kommer
att ske till kommunalt avlopp. Enligt ansökan är det angivet att vatten- och
avloppsförsörjning kan lösas genom anslutning till gemensamt/kommunalt
VA-nät när detta blir tillgängligt. Under förutsättning att inga
dricksvattenbrunnar finns i området nedströms kan tidsbegränsat tillstånd till
enskild avloppslösning komma att göras. Sökanden har inte redovisat
eventuella vattentäkter inom 150 meter på situationsplanen i ansökan om
förhandsbesked. Den eventuella tillfälliga avloppslösningen bör utföras som
gemensam lösning för de båda fritidshusen.
Dala Energi har ingen erinran.

Beslutsunderlag
Ansökan 2021-04-30
Situationsplan 2021-06-03
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Förhandsbesked beviljas med följande villkor: Väg till de nya
fastigheterna ska utföras i lägst bärighetsklass 3
2. Avgift: 14 780 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen
började löpa 2021-09-02 och beslut fattades 2021-10-21, vilket innebär att lagstadgade
tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8
a § plan- och bygglagen (2010:900).

"[Skriv text här]"
Motivering
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av
mark- och vattenresurserna enligt MB 3 kap samt med den kommunala
översiktsplanen.
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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. Väg
till de nya tomterna bedöms kunna utföras i lägst bärighetsklass 3. Den
ökade trafikmängden på den befintliga vägen till två ytterligare fritidshus
bedöms inte utgöra någon betydande olägenhet för boende efter vägen.
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 ska 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 samhällsbyggnadsutskottet beslut är
felaktigt och vilken ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Samhällsbyggnadsutskottet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor
från den dag du fick del av beslutet.
Samhällsbyggnadsutskottet sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i
Dalarnas län för prövning.
Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 176

Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus,
garage, ekonomibyggnad, maskinhall,
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser förhandsbesked för bostadshus, garage, ekonomibyggnad
samt maskinhall. Fastigheten är i dag obebyggd. Detaljplan eller
områdesbestämmelser finns inte för området.
Området ligger inom riksintresse särskilda hushållningsbestämmelser och
inom övrigt intresse för kulturminnesvård. Fastigheten angränsar till
vattenskyddsområde.
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.
Utfart avses ske mot angränsande grusväg som sedan tidigare ansluter mot
Järnavägen.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över
ansökan. Inga yttranden har inkommit.
Anslutning kan ännu inte ske till kommunala vatten- och avloppsledningar.
Planerad utbyggnad av det kommunala verksamhetsområdet avser påbörjas
år 2022.
Miljöinspektör Petrus Tegner har yttrat sig följande i ärendet:
Miljöenheten tillstyrker förhandsbesked för bostadshus, garage etc på
rubricerad fastighet under förutsättning att anslutning sker till kommunalt
VA, så som anges i ansökan. Fastigheten bör införlivas i
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verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp. Fastigheten gränsar
till vattenskyddsområde. Garage och maskinhall bör inte förses med
golvavlopp. Om det ändå behövs ska oljeavskiljare installeras. För att få
ansluta golvavlopp till det kommunala avloppet ska anslutning medges av
Dala Vatten och Avfall AB. Bygglovet önskas på remiss.
Dala Vatten har yttrat sig i ärendet. Fastigheten ligger utanför tidigare
beslutat verksamhetsområde men möjlighet att ansluta till kommunalt VA
finns. Yttrandet bifogas protokollsutdraget.
Dala Energi upplyser i sitt yttrande om att det råder anslutningsplikt av
elanläggningar på fastigheten samt att det finns en fiberledning längs med
vägen mot Yttermo. Om den berörs ska kontakt tas med Dala Energi.
Naturenheten har yttrat sig följande: Det för bostadshus, garage, maskinhall
och ekonomibyggnad aktuella området består av skogsmark med yngre
planterad och gallrad tallskog. Ett enhetligt bestånd täcker hela fastigheten.
Några naturvärden som kräver särskild hänsyn noterades inte på platsen.
Motionsspåret som leder intill fastigheten ska beaktas och hänsyn tas vid
alla åtgärder i området.
Beslutsunderlag
Ansökan 2021-09-23
Situationsplan 2021-09-23
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Förhandsbesked beviljas
2. Avgift: 10 044 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen
började löpa 2021-09-23 och beslut fattades 2021-10-21, vilket innebär att lagstadgade
tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8
a § plan- och bygglagen(2010:900).

Motivering
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av
mark- och vattenresurserna enligt MB 3 kap samt med den kommunala
översiktsplanen.
Ansökt åtgärd uppfyller kraven i PBL 2 kap. och ska inte föregås av
detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i PBL 4 kap. 2 eller 3 §.
Lokalisering är förenlig med kommunens översiktsplan. Fastigheten bedöms
vara en lämplig tomtplats.
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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 ska 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 samhällsbyggnadsutskottet beslut är
felaktigt och vilken ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Samhällsbyggnadsutskottet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor
från den dag du fick del av beslutet.
Samhällsbyggnadsutskottet sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i
Dalarnas län för prövning.
Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 177

Nybyggnad av 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.

.

Sökanden har själv påpekat att de vill ha en fasadfärg vestlandsröd (Röd
matt)från jotun samt svart tegeltak.
Stadsarkitekt har påtalat följande: Aktuell fastighet ligger utanför område
med kulturvärden enligt Leksands kulturmiljöprogram. Kringliggande
bebyggelse i närområdet utgörs av faluröda hus med tegelfärgade tak. Min
bedömning är att utformningen av byggnaden och färgsättningen på fasaden
är ok men att takfärgen bör ändras till röd i stället för svart för att harmoniera
med omgivningen. Det är viktigt att den röda fasadfärgen har en matt
karaktär om sökanden inte väljer en faluröd slamfärg.
Sökanden kommer på sikt att montera solceller på taket och vill därför ha ett
svart tegeltak för att solcellerna bättre ska smälta in i takbeklädnaden.
Geoteknisk undersökning har utförts på platsen då Tibble särskilt utpekats
som område som riskområde för skred/rasrisk. Grundläggningen bedöms
kunna utföras med en traditionell platta på mark.
Dvaab och Dala Energi har beretts tillfälle att yttra sig, inga erinringar har
inkommit.

Beslutsunderlag
Ansökan 2021-07-07
Ritning 2021-10-13
Situationsplan 2021-10-13
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Geoteknisk undersökning 2021-09-23
Samhällsbyggnadsutskottets 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: Niklas Ek
3. Avgift: 18 807 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av
kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa 2021-09-23 och beslut fattades
2021-10-21, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har
hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och
bygglagen(2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår av bilagan.

Motivering
Åtgärden 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 Dvaab och Dala Energi
Upplysningar
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked
(enligt PBL 10 kap 3§). Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk
trots att det inte fått laga kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar eftersom beslutet kan komma att
upphävas om det överklagas.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kontakta byggnadsinspektör Maths
Ydron 0247-80496 i god tid innan.
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 ska 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 samhällsbyggnadsutskottet beslut är
felaktigt och vilken ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Samhällsbyggnadsutskottet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor
från den dag du fick del av beslutet.
Samhällsbyggnadsutskottet sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i
Dalarnas län för prövning.
Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 178

Dnr 2021/1054

Ansökan om strandskyddsdispens, Backbyn
Beskrivning av ärendet
Fastighet: BACKBYN 197:2, BACKBYN 199:3, BACKBYN 199:4,
BACKBYN 55:2, BACKBYN 68:4, BACKBYN 88:1, BACKBYN 91:1
Sökande:

Leksand Vatten AB
Box 234
793 25 Leksand

Ansökan avser strandskyddsdispens för omdragning av ledningsnät inom
aktuella fastigheter och i anslutning till gruvbäcken (LIS-bäck 29).
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.
Anmälan om vattenverksamhet har gjorts till LSt Dalarna. LSt har beslutat
om vattenverksamhet med bifall i ärendet med vissa försiktighetsmått.
Kommunekolog har inga synpunkter i ärendet.

Beslutsunderlag
Ansökan 2021-08-11
Detaljkarta 2021-2021-08-11

Samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Strandskyddsdispens beviljas.
2. Avgift: 4760 kronor (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. § 18d kan
anföras att bäcken ligger inom LIS-område i kommunens översiktsplan och i
direkt anslutning till befintlig bebyggelse. Friluftsliv, växt- och djurlivet i
området påverkas inte av planerad byggnation.
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Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet
2. Remissyttrande från Kommunekolog
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.
Strandskyddsdispensens giltighetstid sammanfaller med bygglovet.
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 ska 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 samhällsbyggnadsutskottet beslut är
felaktigt och vilken ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Samhällsbyggnadsutskottet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor
från den dag du fick del av beslutet.
Samhällsbyggnadsutskottet sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i
Dalarnas län för prövning.
Beslutet skickas till
Sökanden
LST
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§ 179

Förhandsbesked 2st bostadshus,
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser 2 st förhandsbesked för bostadshus på fastigheten
. Områdesbestämmelser finns för området.
Positivt förhandsbesked har tidigare lämnats 2008-05-08 § 153.
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.
Dala vatten och avfall har yttrat sig enligt följande: Fastigheten ligger
utanför men i nära anslutning till kommunalt verksamhetsområde för vatten
och spillvatten. Det finns inget kommunalt verksamhetsområde för
dagvatten. Anslutning till den kommunala VA-anläggningen kan initialt
komma att ske genom avtal utanför verksamhetsområde alternativt att en
utökning av verksamhetsområde sker. DVA önskar information om hur den
tredje styckningslotten planeras användas?
Om positivt förhandsbesked medges, önskar DVA att samråd kring VAanslutning påbörjas så tidigt som möjligt för att projektering, markavtal samt
upprättande av förbindelsepunkt ska hinna utföras oavsett om anslutning
sker genom avtal eller utökning av verksamhetsområde. Fastighetsägaren
(sökande av förhandsbesked) ansvarar för att detta tidiga samråd kommer
påbörjas. DVA kan i nuläget inte avgöra om fastigheten kan ha egna kärl vid
tomtgräns.
För att det skall vara möjligt behöver bilagans kriterier om framkomlighet
uppfyllas. När fastigheten tas i bruk måste fastighetsägaren kontakta DVA
för att överenskomma om lämpligt hämtställe för hushållsavfallet. Yttrandet
bifogas i sin helhet.
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Dala energi har inga synpunkter på ansökt åtgärd.
Utfart avses ske mot befintlig väg.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över
ansökan. Inga yttranden har inkommit.

Beslutsunderlag
Ansökan 2021-08-16
Situationsplan 2021-08-16
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Förhandsbesked beviljas
2. Avgift: 14 209 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige.
Tidsfristen började löpa 2021-08-16 och beslut fattades 2021-10-21, vilket innebär
att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte
reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen(2010:900).

Motivering
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av
mark- och vattenresurserna enligt MB 3 kap samt med den kommunala
översiktsplanen.
Ansökt åtgärd uppfyller kraven i PBL 2 kap. och ska inte föregås av
detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i PBL 4 kap. 2 eller 3 §.
Lokalisering är förenlig med kommunens översiktsplan. Fastigheten bedöms
vara en lämplig tomtplats och en naturlig förtätning av befintlig byklase.
Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet
2. Remissyttrande från Dala Vatten och avfall, Dala Energi
Upplysningar
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år
efter det att beslutet vunnit laga kraft enligt PBL 9 kap. 39 §. Sökanden
upplyses också om att förhandsbeskedet inte medför rätt att påbörja den
sökta åtgärden.
Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet.
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Dala Vatten och avfalls yttrande om bland annat transportväg BK2 väg
och övriga kriterier måste uppfyllas inför kommande bygglovsprövning.
Detta ska verifieras av sökanden av kommande bygglov.
Vägens läge skall anpassas till befintlig vandringsstig och inte inskränka
på denna.
Hur man överklagar
Om du vill överklaga detta beslut ska 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 samhällsbyggnadsutskottet beslut är
felaktigt och vilken ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Samhällsbyggnadsutskottet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor
från den dag du fick del av beslutet.
Samhällsbyggnadsutskottet sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i
Dalarnas län för prövning.
Beslutet skickas till
sökanden
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§ 180

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

Åtgärden avser nybyggnad av bostadshus, garage och gäststuga på
fastigheten
. Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte
för området.
Positivt förhandsbesked och strandskyddsdispens har lämnats 2021-01-21 §
8.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över
ansökan. Inga yttranden har inkommit.
Dvaab har beretts tillfälle att yttra sig över ansökningen och påtalar föjande:
Fastigheten ligger inte inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och
avlopp. Området Styrsjöbo är upptaget i den kommunala VA-planen
avseende utbyggnad av kommunalt VA. I dagsläget finns inte någon
fastställd tidplan för utbyggnad av kommunalt vatten och spillvatten. Detta
innebär i dagsläget att vatten respektive spillvatten behöver lösas i egen regi
om så är genomförbart. Omfattning om verksamhetsområdet storlek är ännu
inte utrett. När kommunen fattar beslut om verksamhetsområde i Styrsjöbo
kan ovanstående fastighet eventuellt komma att ingå i verksamhetsområdet.
Synpunkter avfall
Fastigheten kan ha egna kärl för avfallshantering, placering på Hjeltgattu. Av
de uppgifter som DVA får fram kan man inte avgöra om det ska vara på
motsatt sida av vägen till fastigheten eller samma sida av vägen som
fastigheten.
Notera hur grannarna ställer ut och på vilken sida; chaufför signalerar också
om vad som är rätt sida genom att flytta kärlet till rätt sida vid
tömningstillfället. Kontakta DVA när det är dags att köra ut kärlen. I övrigt
bifogas yttrandet i sin helhet.
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Stadsarkitekten har påtalat följande: Aktuell fastighet ligger utanför
Styrsjöbo by. Styrsjöbo är inte inventerat i Leksands kulturmiljöprogram
men har en sammanhållen karaktär på bebyggelsen med faluröda fasader och
tegelröda tak. Fastigheten ligger i utkanten av byn men kommer vara väl
synlig från badplatsen vid Styrsjön i Heden. Utformningen på huset har jag i
grunden inga synpunkter och det kan möjligen ses som acceptabelt med
utformningen med svart fasad och tak eftersom fastigheten ligger lite avskilt
och en mörk fasad inte blir så dominerande i landskapet jämfört med om
byggnaden hade varit vit. Det bästa hade dock varit att huset hade utformats
med röd fasad och tak för att bättre harmoniera med befintlig bykaraktär.
Miljöenheten tillstyrker bygglov för bostadshus på rubricerad fastighet.
Vatten- och avloppsfrågan bedöms kunna lösas för fastigheten.
Styrsjöbo utreds för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp. Om
fastigheten kommer ingå i verksamhetsområdet ska anslutning till
kommunalt VA ske.
Enskilt vatten och avlopp bedöms kunna lösas. I väntan på besked om
utbyggnad av kommunalt VA kan ett tidsbegränsat tillstånd till enskild
avloppslösning komma att beviljas.
En annan lösning än traditionell markinfiltration av avloppsvatten kan
komma att krävas, detta får markundersökning i samband med
avloppsansökan utvisa. Grannfastighetens VA, liksom avstånd till sjön, ska
beaktas vid planering av VA-anläggningarnas placering.
Tillfartsvägen ska göras farbar för slamtömningsfordon.
Ansökan om utförande av avloppsanläggning ska lämnas till Miljöenheten i
god tid innan planerat anläggande.
Om berg-, jord- eller sjövärme avses att installeras ska detta anmälas till
miljöenheten. Vid placering ska hänsyn tas till vattentäkter och
avloppsanläggningar.

Beslutsunderlag
Ansökan 2021-09-10
Ritning 2021-09-10 och 2021-10-12
Situationsplan 2021-09-15
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap.
31§.

Justeras

Utdrag bestyrks

36

2(4)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-21
Samhällsbyggnadsutskottet

2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag:
Namn: Jan-Erik Stors
3. Avgift: 25 475 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige.
Tidsfristen började löpa 2021-09-15 och beslut fattades 2021-10-21, vilket innebär
att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte
reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen(2010:900). Hur avgiften
är fastställd framgår av bilagan.

Motivering
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av
mark- och vattenresurserna enligt miljöbalken 3 kap samt med den
kommunala översiktsplanen.
Ansökt åtgärd uppfyller kraven i PBL 2 kap. och ska inte föregås av
detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i PBL 4 kap. 2 eller 3 §.
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap.
31 §.
Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet
2. Remissyttrande från Dvaab, Miljöenheten
Upplysningar
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked
(enligt PBL 10 kap 3§). Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk
trots att det inte fått laga kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar eftersom beslutet kan komma att
upphävas om det överklagas.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kontakta byggnadsinspektör Maths
Ydron 0247-80496 i god tid tid innan.
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 ska 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 samhällsbyggnadsutskottet beslut är
felaktigt och vilken ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Samhällsbyggnadsutskottet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor
från den dag du fick del av beslutet.
Samhällsbyggnadsutskottet sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i
Dalarnas län för prövning.
Beslutet skickas till
Sökanden

Justeras

Utdrag bestyrks

38

4(4)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-21
Samhällsbyggnadsutskottet

§ 181

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

Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området.
Positivt förhandsbesked finns enligt diarienummer 2021/207
Utfart avses ske mot Laknäs Lissmyrvägen.
Fastigheten ligger inom området för pågående utredning avseende
kommunala vatten- och avloppsledningar. Sökande avser att installera en
förbrännings wc. Miljöenheten har remissas i ärendet och yttrar sig följande:
Miljöenheten tillstyrker bygglov för bostadshus på rubricerad fastighet.
Fastigheten ligger inom område som utreds för utbyggnad av kommunalt
vatten- och avloppsnät. Fastighetens VA-försörjning ska i första hand lösas
genom anslutning till detta när/om det kommer till stånd.
I ansökan anges att förbränningstoalett ska installeras. Avloppsanläggning
för övrigt avloppsvatten (BDT) krävs dock. Ev. tillstånd för enskild
avloppslösning kommer att tidsbegränsas i väntan på kommunalt VA.
Ansökan om utförande av enskild avloppsanläggning ska göras till
miljöenheten i god tid innan planerade arbeten. På grund av
markförhållanden i området, med relativt tät morän, är traditionell
markinfiltration ev. inte möjlig. Undersökning av markförhållandena krävs
för att klargöra vilken avloppslösning som kan godtas. Hänsyn måste också
tas till egen samt grannars vattentäkter.
Uppvärmningskälla anges framgår inte av ansökan. Om värmepump (bergeller jord) ska installeras ska anmälan lämnas till miljöenheten.
Dala Vatten och Avfall AB har remissas i ärendet. Dala Vatten och Avfall
AB kan in nuläget inte avgöra om sopkärl kan tömmas vid fastighetsgränsen.
De är inte säkra på om fastigheten ligger inom den första eller andra etappen
för den planerade utbyggnaden av det kommunala verksamhetsområdet för
vatten och avlopp. Dala vatten och avfall anser att bygglov inte ska beviljas
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innan verksamhetsområde är utbyggd, något som man inte uttryckte i sitt
yttrande i ansökan om förhandsbeskedet i februari 2021. Yttrandet till aktuell
ansökan i sin helhet bifogas beslutet.
Ovanstående synpunkter är inte skäl nog att avslå ansökan om bygglov i
väntan på kommunalt verksamhetsområde med anledning att miljöenheten
tillstyrkt bygglovet och att lämpliga omhändertaganden kan göras i dagsläget
i väntan på kommunalt verksamhetsområde.
Dala Energi har remissas i ärendet. De har inga erinringar. Yttrandet bifogas.
Stadsarkitekt Anna Ograhn har yttrat sig i ärendet. Synpunkter lämnades på
placering och storlek på två av fönstren. Sökande har plockat bort ett av
fönstren.
Berörda angränsande fastighetsägare har fått möjlighets att yttrande sig över
ansökan. Inga synpunkter har inkommit.

Beslutsunderlag
Ansökan 2021-06-17
Situationsplan, plan- och sektionsritning 2021-09-27
Reviderad fasadritning 2021-09-27
Reviderad nordlig fasad 2021-10-13
Samhällsbyggnadsutskottets 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. 793 50 Leksand
3. Avgift: 13 594 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet 2021-09-27 och beslut fattades 2021-10-21,
vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften
har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur
avgiften är fastställd framgår av bilagan.

Motivering
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av
mark- och vattenresurserna enligt miljöbalken 3 kap samt med den
kommunala översiktsplanen.
Ansökt åtgärd uppfyller kraven i PBL 2 kap. och ska inte föregås av
detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i PBL 4 kap. 2 eller 3 §.
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Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap.
31 §.
Anmälan om vatten och avloppslösning skall göras till kommunens
Miljöenhet.
Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet
2. Remissyttrande från Stadsarkitekt Anna Ograhn, Miljöenheten Petrus
Tegner, Dala Vatten och Avfall AB
3. Kallelse till tekniskt samråd

Upplysningar
Åtgärden kräver tillstånd av Miljöenheten för brunnsborrning samt
installation av förbrännings wc och BDT-avlopp.
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.
Samhällsbyggnadsutskottets 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 §).
Om fastigheten saknar gatuadress och/eller gatunummer kontakta
kommunen.
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 ska 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 samhällsbyggnadsutskottet beslut är
felaktigt och vilken ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Samhällsbyggnadsutskottet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor
från den dag du fick del av beslutet.
Samhällsbyggnadsutskottet sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i
Dalarnas län för prövning.
Beslutet skickas till
Sökande
Sakägare
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§ 182

Uppsättning av plank,
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser uppsättning av plank i fastighetsgräns. I tomtgräns idag finns
en uttjänt gärdesgård och sökande önskar ersätta gärdesgården längs med
aktuell fastighetsgräns med ett plank.
Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området.
Då byggnation sker närmare tomtgräns än 4.5 meter och grannes
medgivande saknas har ansökan med tillhörande handlingar skickats till
berörda fastighetsägare. Synpunkter på ansökan har inkommit enligt
följande:
Vi yrkar avslag på denna anmälan om bygglov. Om hunden behöver
inhägnas varför i så fall bara mot vår tomt? Befintlig gärdesgård kan
kompletteras med typ hönsnät liksom det sökanden har gjort på övriga sidor.
Detta nät borde vara tidsbegränsat så länge hunden (labrador)är
hoppbenägen. Vi håller med om att gärdesgården är gammal och börjar
tjäna ut men är inte rasbenägen. Sökanden har på eget bevåg och utan
kommunikation med oss satt upp en stor nätgrind mellan störarna och
därmed gjort åverkan på gärdesgården. Ett plankstaket med en höjd av drygt
160 cm skulle ta bort vår utsikt mot Rättviken och dessutom förfula Tällberg.
Vi säger alltså bestämt nej till det begärda bygglovet.
Yttrandet i sin helhet bifogas.
De synpunkter som berörd granne anfört bedöms inte vara skäl nog för att
avslå ansökan om sökt åtgärd.

Beslutsunderlag
Ansökan 2021-10-01
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Ritning 2021-10-01
Illustration 2021-10-01
Situationsplan 2021-10-01
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap.
31 §
2. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av PBL 10
kap. 23 §. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta
ärende
3. Med detta startbesked beslutar samhällsbyggnadsutskottet att
kontrollplanen fastställs. Kontrollplanen ska inlämnas till
byggavdelningen som underlag för slutbesked.
4. Avgift: 2570 kronor (faktura skickas separat)
5.

Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige.
Tidsfristen började löpa 2021-10-01 och beslut fattades 2021-10-21, vilket innebär
att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte
reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur avgiften
är fastställd framgår av bilagan.

6.
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 §.
De synpunkter som berörd granne anfört bedöms inte vara skäl nog för att
avslå ansökan om sökt åtgärd.
Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet
2. Granneyttrande
3. Kontrollplan
Upplysningar
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked
(enligt PBL 10 kap 3§). Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk
trots att det inte fått laga kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet
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kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar eftersom beslutet kan komma att
upphävas om det överklagas.
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet
förrän samhällsbyggnadsutskottet har gett ett slutbesked, om utskottet inte
beslutar annat.
Samhällsbyggnadsutskottets 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 ska 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 samhällsbyggnadsutskottet beslut är
felaktigt och vilken ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Samhällsbyggnadsutskottet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor
från den dag du fick del av beslutet.
Samhällsbyggnadsutskottet sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i
Dalarnas län för prövning.
Beslutet skickas till
Sökande
Sakägare
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§ 183

Dnr 2021/1224

Ändrad användning från industrilokal till hunddagis,
Övre heden 13:13
Beskrivning av ärendet
Fastighet: ÖVRE HEDEN 13:13
Sökande:

FASTIGHETEN LEKSAND ÖVRE HEDEN 13:13 AB
BOX 260
793 26 LEKSAND

Åtgärden avser ändrad användning från industrilokal till hunddagis på
fastigheten Övre heden 13:13. Åtgärden ligger inom område med gällande
detaljplan.

Beslutsunderlag
Ansökan 2021-10-01
Ritning 2021-10-01
Situationsplan 2021-10-01
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 30
§.
2. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av PBL 10
kap. 23 §. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta
ärende
Med detta startbesked beslutar samhällsbyggnadsutskottet att
kontrollplanen fastställs. Kontrollplanen ska inlämnas till
byggavdelningen som underlag för slutbesked.
3. Avgift: 2925 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige.
Tidsfristen började löpa 2021-10-01 och beslut fattades 2021-10-01, 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 §.
Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet
2. Kontrollplan
3. Kallelse till tekniskt samråd
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 samhällsbyggnadsutskottet har gett ett slutbesked, om utskottet inte
beslutar annat. Signerad kontrollplan ska inlämnas som underlag för
slutbesked.
Samhällsbyggnadsutskottets 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 ska 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 samhällsbyggnadsutskottet beslut är
felaktigt och vilken ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Samhällsbyggnadsutskottet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor
från den dag du fick del av beslutet.
Samhällsbyggnadsutskottet sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i
Dalarnas län för prövning.
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Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 184

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

Ansökan avser nybyggnad av bostadshus och garage. För området gäller
detaljplan. Åtgärden stämmer överens med detaljplanen vad gäller
utformning och byggrätt. Dock har stadsarkitekten yttrat sig enligt följande:
Sökt bygglov ligger inte inom något utpekat område i Leksands
kulturmiljöprogram. Det finns dock en tydlig sammanhållen karaktär längs
gatan vad gäller placering av byggnader där huvudbyggnader är placerade
med långsidan mot gatan samt har en indragen placering med förgårdsmark
framför. Med hänsyn till denna karaktär bör huvudbyggnaden vridas så att
långsidan placeras mot gatan. I övrigt har jag inga synpunkter på sökt
bygglov.
Enligt PBL 2 kap. 6 § gällande ärenden om bygglov ska bebyggelse
utformas och placeras på den avsedda marken som är lämpligt med hänsyn
till b.la stads- och landskapsbild, natur- och kulturvärdena på platsen och
intresset av god helhetsverkan.
Samhällsbyggnadsutskottet saknar med hänvisning till ovanstående
möjlighet att uttala en positiv inställning till aktuell ansökan.
Samhällsbyggnadsutskottets 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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§ 185

Dnr 2021/230

Information - Hundrastgårdar
Beskrivning av ärendet
Föreningen Leksands hundpark har kommit med ett önskemål om
tillskapandet av en hundpark i Leksand.
På utskottsmötet den 18 mars 2021 fick förvaltningen i uppdrag att utreda
och komma med förslag på lämpliga platser för hundrastgård samt
återrapportera till utskottet på oktobermötet.
I dialog med föreningen finns ett förslag på placering nedanför Skateparken
vid Siljansvallen.
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Anse uppdraget återrapporterat.
Beslutet skickas till
Avdelningschef strategisk planering, Anna Ograhn
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