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Ärendelista 
 

 § 188 Sektorschefen informerar 
 § 189 Avdelnings-/enhetschefer informerar 
 § 190 Samråd Översiktsplan för Gagnefs kommun 2040 samt Tillägg LIS 
 § 191 Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus och carport/förråd,  
 § 192 Marklov för schaktning,  
 § 193 Nybyggnad av en/tvåbostadshus,  
 § 194 Nybyggnad av en/tvåbostadshus, gäststuga, rivning komplementbyggnad, 

 
 § 195 Utvändig ändring på en/tvåbostadshus,  
 § 196 Förhandsbesked bostadshus  
 § 197 Nybyggnad en/ tvåbostadshus, installation eldstad, dagvatten,  
 § 198 Klagomål ovårdad fastighet  
 § 199 Anmälan ovårdad fastighet  
 § 200 Redovisning av inkomna synpunkter/klagomål 2021 
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§ 188  

Sektorschefen informerar 

Beskrivning av ärendet 

 Budgetprognos + 1,2 mkr. Det är framförallt byggloven som 
påverkar. 

 Möte med närboende 27 oktober gällande Moskogsvägen. 
Målsättning är samråd i januari. 

 Uppföljande möten gällande Limån pågår samt en bidragsansökan är 
inlämnad till Länsstyrelsen. 

 Dialog pågår med Länsstyrelsen om rasriskeliminering på Åkersön.  
 Möte 30/11 med Djura utvecklingsgrupp för presentation av 

lägenhetsbyggnation i skolan. En planansökan för ändring av 
detaljplanen är inskickad. 

 Mycket fokus på våra fastigheter gällande status och skick. 
 Granberget är redo för vintern. Väntar på kyla för att spruta snö. 
 Skadegörelse har skett på Siljansvallen och inne i Sporthallen under 

skoltid i omklädningsrummen. Efter loven finns vakter utsatta.  
 Miljömålplanen håller på att ta form och ska ut på politisk remiss i 

december. Den sociala hållbarheten är en viktig fråga. 
 Sporthallsbygget rullar på enligt tidsplan. Dock har materialkostnader 

dragit iväg.  
 Samråd kommer att ske nästa vecka med förpacknings och 

tidningsinsamlingen FTI om återvinningsstationerna. Hur de ska se ut 
framöver, vad kommunens roll och deras roll är osv. 

 Utredning pågår förnärvarande om parkeringsfrågan vid 
arenaområdet kopplat mot LIF. En plan är att grusa upp körvägarna 
vid gräsområdet vid Hildasholm.  

 Julmarknad genomförs 27-28 november. 
 Vår centrumplan uppmärksammas i andra län. Stort intresse från 

andra regioner för hur vi har jobbat med vår centrumplan. 
 Möte nästa vecka kommer att ske med brandkåren om nya insatstider 

för att rycka in på Noret.  
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Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef, verksamhetsekonom samt utskottets ordförande.
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§ 189  

Avdelnings-/enhetschefer informerar 

Beskrivning av ärendet 
Myndighetschef Jonas Slars:  

 Ett antal ärenden gällande ovårdade fastigheter kommer upp på 
sammanträdet i december samt även i januari månad.  

 Fortsatt hög ärendeinströmning till byggavdelningen. Hittills har 512 
bygglovsärenden inkommit i år jämfört med 445 vid samma tidpunkt 
förra året. 

 Två fall av matförgiftningar på samma ställe inom en vecka. 
Utredningen är färdig och spårbarheten är gjord. 

 Inbjudan från Länsstyrelsen om utbildning i PBL och kulturvärden 
den 22 november har skickats ut till förtroendevalda i utskottet. 
Utbildningen kommer hållas på distans via Skype. 

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

 Trafikfrågor: parkering, gång och cykelvägar, enskilda vägar. 

 Naturvård: naturreservaten i Plintsberg och Bastberg är uppmärkta 
och skyltade. Friluftsråd med cykelföreningar har genomförts om 
vilka satsningar kommunen har framöver.  
Biotopkartering av vattendrag pågår. 

 Energi: löpande rådgivning och digitala studiecirklar genomförs av 
kommunens energirådgivare. 

 Översiktsplanering: uppstart digital översiktsplan.   

 
Solenergianläggningar 
På sammanträdet den 18 mars 2021 fick förvaltningen i uppdrag att ta fram 
ett förslag till riktlinjer för solceller och solfångare. 
 

5



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-11-18 

 
  

Samhällsbyggnadsutskottet   

 
 Utdrag bestyrks 
  

På dagens sammanträde redovisade Anna Ograhn och Jonas Slars ett förslag 
på rekommendationer för solenergianläggningar. Detta är en vägledning och 
bedömning kommer att ske i varje enskilt fall. På kommande sammanträde 
tas rekommendationerna upp för diskussion och beslut tas sedan i januari. 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef, verksamhetsekonom samt utskottets ordförande
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§ 190 Dnr 2021/1252 

Samråd Översiktsplan för Gagnefs kommun 2040 samt 
Tillägg LIS 

Beskrivning av ärendet 
Gagnefs kommun har skickat ut förslag till ny översiktsplan på samråd. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Gagnefs kommun har tagit fram ett ambitiöst förslag till ny översiktsplan där 
stor fokus legat på dialog med medborgarna.  
Det Leksands kommun vill lyfta fram är vikten av att Gagnefs kommuns 
förlag till översiktsplan hänger ihop med regionens utveckling och att 
Dalastrategins inriktning speglas i översiktsplanen. Leksands kommun 
tycker därmed att Gagnef ytterligare borde lyfta vikten av Rv 70 som 
regional huvudled samt reservera mark utmed vägen för behov av framtida 
satsningar på kapacitets- och och säkerhetshöjande åtgärder. Samma sak 
gäller Dalabanans vikt för hela regionen och behov av framtida 
kapacitetshöjande satsningar där säkerställande av mark för ex dubbelspår på 
fler platser kan bli nödvändigt. Dessutom bör det regionala gång- och 
cykelvägnätet belysas ytterligare med kopplingar mot både Leksand och 
Borlänge. Rv 70, Dalabanan samt regionalt gång- och cykelvägnät bör lyftas 
även i avsnitt om mål och rekommendationer för att få större tyngd.  
Leksands kommun är tveksam till utpekat utredningsområde för vindkraft 
vid Hissberget som sträcker sig över kommungränsen in i Leksand i närheten 
av byn Hedby/Brändan. Där behövs särskilda analyser göras kring påverkan 
på riksintresset för kulturmiljövård som Hedby/Brändan omfattas av men 
även påverkan på landskapsbilden i stort. Dessutom ligger delar av området 
inom riksintresse för totalförsvaret (väderradarstation) som behöver särskild 
prövning. 
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Överlag när det gäller frågor som stäcker sig över kommungränsen anser 
Leksands kommun att det inte är lämpligt att föreslå områden som markeras 
på karta in i Leksands kommun. Däremot är det viktigt att vi som 
grannkommuner har en samverkan kring prioritering av föreslagna åtgärder 
som påverkar båda kommunerna, och Leksand välkomnar en sådan dialog. 
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-11-01 
Planhandlingar för Gagnefs ÖP finns tillgängliga på: www.gagnef.se/op2040 
 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Att anta förslaget till yttrande med vissa redaktionella ändringar av 

förtydligande karaktär och översända det till Gagnefs kommun och 
till Länsstyrelsen. 

 

Beslutet skickas till 
Gagnefs kommun registrator@gagnef.se  
Länsstyrelsen Dalarna, Enheten för kulturmiljö och samhällsplanering, 
dalarna@lansstyrelsen.se
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§ 191  

Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus och 
carport/förråd,  

Beskrivning av ärendet 
Fastighet:  
Sökande:  
 
  
Ansökan avser förhandsbesked för bostadshus. Aktuell plats är belägen i 

. Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området. 
  
Anslutning kan ske till kommunala vatten- och avloppsledningar. Dala 
Vattens yttrande bifogas beslutet. 
LRF har inga synpunkter. 
Dala Energi har inga synpunkter. 
 
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. 
Yttrande har inkommit från ägarna till fastigheten  som anger 
att de är rädda att tappa sin utsikt ner i hagen. Om förhandsbesked beviljas 
bör byggnaden placeras så nära gränsen mot befintliga byggnader. Yttrandet 
bifogas beslutet. 
 
Samhällsbyggnadsutskottet anser att de synpunkter som framförts inte kan 
utgöra skäl att vägra sökt förhandsbesked. Placering av byggnad prövas i en 
eventuell bygglovsprövning. 
 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-10-04 
Situationsplan 2021-10-04 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Förhandsbesked beviljas 
2. Avgift: 10044 kronor (faktura skickas separat)  
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Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2021-10-08 och beslut fattades 2021-11-18, 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. 
 
Vid kommande bygglovsprövning kommer stor vikt att läggas på utformning 
och placering av nytillkommande byggnader, eftersom området och 
kringliggande bebyggelse har ett högt kulturhistoriskt värde och nya 
byggnader ska därför anpassas till den befintliga bebyggelsen. 
 
Bilagor 

1. Ritningar som ingår i beslutet 
2. Remissyttrande från DVAAB 
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 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 
Ägarna till fastigheten 
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§ 192  

Marklov för schaktning,  

Beskrivning av ärendet 
Fastighet:  
Sökande:  
 
  
2014-10-02 beviljades  marklov för utfyllnad på fastigheten 

 i enlighet med bifogad situationsplan och bilaga till en höjd 
om 166.5 möh som inlämnades av sökanden. I juni 2018 inkom anmälningar 
från grannar att marklovet inte följts.  
Ärendet följdes upp och det konstaterades att  bland annat flyttat 
massor som felaktigt placerats utanför fastighetsgränsen och därmed inte 
ingick i marklovet. Vid tillsyn 2018-11-27 konstaterades att massor körts 
bort i sådan utsträckning att marklov inte krävs. Den del av ärendet som 
avsåg massor utanför beviljat marklov ansågs därmed avslutat. 

 har även efter anmodan sänkt marken inom marklovet eftersom 
den vid mätningar konstaterats höjd mer än vad marklovet tillät samt släntat 
av upp mot vägen för att ta bort en onaturligt skarp slänt.  
2019-11-06 inkom kontrollplanen där  intygar att han följt 
marklovet och slutbesked utfärdades 2019-11-08. 
2019-11-06 gjordes även en tillsynsnotering av handläggande tjänsteman 
som efter besök på platsen konstaterar att marken är orörd efter senaste 
inmätningen i juni och marknivåerna kan anses stämma överens med 
marklovet. Denna tillsynsnotering överklagades. Länsstyrelsen beslutade 
2021-04-06 att avvisa denna överklagan. Mark- och miljödomstolen 
beslutade dock att undanröja Länsstyrelsens beslut och återförvisa till 
Länsstyrelsen för ny handläggning, eftersom Länsstyrelsen hade tagit 
ställning till fel beslut. Länsstyrelsen beslutade 2021-10-22 att upphäva 
kommunens tillsynsnotering från 2019-11-06 gällande att inte ingripa och 
återförvisa ärendet till Leksands kommun för fortsatt handläggning. 
Länsstyrelsen bedömer att byggenheten vid Leksands kommun brustit i sin 
motiveringsskyldighet i tillsynsnoteringen. Länsstyrelsen bedömer att det 
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överklagade beslutet kan antas påverka grannarnas situation på ett inte 
obetydligt sätt. 
 

Beslutsunderlag 
Karta med höjdmätningar 2020-01-10 
Bilaga från sökanden 2014-09-08 
Situationsplan från sökanden 2014-09-16 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att avsluta tillsynsärendet då det 

inte finns skäl att ingripa enligt 11 kap 20 § Plan- och bygglagen, 
gällande markarbeten på fastigheten . 

Motivering 
Det beviljade marklovet från 2014 grundades på de uppgifter om marknivåer 
som fanns vid tidpunkten. De höjdkurvor som fanns i grundkartan, och sedan 
även i detaljplanen, är interpolerade kurvor. Det innebär att det inte finns 
någon exakthet mellan de uppmätta punkterna utan det värdet uppskattas. 
Kommunen har även bytt höjdsystem vilket kan innebära en diskrepans på 
mätningar i de olika systemen på upp till 23 cm.  
Detta sammantaget gör att det inte går att med exakthet mäta marknivåerna 
idag i förhållande till tidigare mätningar. Kommunen har dock med hänsyn 
till ovanstående och de mätningar som trots allt utförts, gjort bedömningen 
att marklovet har följts och därmed har slutbesked utfärdats. Inför 
framtagande av nybyggnadskarta har nya mätningar gjorts på fastigheten 
2020-01-10. Enligt de mätningar som då utfördes inom det skrafferade 
området på situationsplanen håller sökanden sig inom de 166.5 möh som 
prövats i marklovet. 
En karta med ytan för marklovet samt de inmätta höjderna bifogas 
protokollsutdraget. Kommunen bedömer vidare att höjningen av marken inte 
kan innebära en betydande olägenhet för omkringliggande fastigheter. Alla 
intilliggande tomter ligger högre än den aktuella fastigheten och 
markavvattning kan ske till dagvattendiken och närliggande naturmark. 
Grannarna uttrycker även en oro vad gäller kommande bygglov och 
sockelhöjder. Fastigheten  ligger nära Siljan och byggnationer 
under 165 möh tillåts inte, förutom båthus. Denna nivå är dock en lägstanivå 
som måste anpassas till den aktuella platsen med hänsyn till tomtens och 
omgivningens beskaffenhet. Det är oundvikligt att man både schaktar och 
fyller ut på tomter när man exploaterar ett nytt område. Detta har skett på 
alla omkringliggande fastigheter, så även klagandens. Detaljplanen tillåter 
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byggnation i två våningar och oavsett sockelhöjd kan grannarnas situation 
komma att påverkas vid en byggnation på den aktuella fastigheten, beroende 
på, framför allt, typ av byggnad och placering. Detta var dock känt för 
grannarna genom gällande detaljplan. Dessa frågor kommer dock att 
behandlas i bygglovet. 
 
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 för marklov 
Nuvarande fastighetsägare 
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§ 193  

Nybyggnad av en/tvåbostadshus,  

Beskrivning av ärendet 
Fastighet:  
Sökande:  
  
  
För området gäller detaljplan. Ansökan avser nybyggnad av bostadshus. 
Åtgärden överensstämmer med gällande detaljplan. 
Eftersom åtgärden bedöms planenlig har inte berörda grannar hörts. 
Skrivelser har trots det inkommit från  samt . 
Gemensamt för båda skrivelserna är att de anser att den föreslagna 
sockelhöjden inte överensstämmer med texten i planbestämmelserna som 
lyder: Markens topografi på tomtmark ska bevaras.  anser 
inte heller att den föreslagna byggnaden motsvarar det som i 
planbestämmelserna beskrivs om ett typ B-hus. Båda yttrandena i sin helhet 
bifogas protokollsutdraget. 
Stadsarkitekten har inga synpunkter på sökt bygglov och har yttrat sig enligt 
följande: Byggnation på aktuell fastighet ska enligt gällande detaljplan 
utformas enligt ”Typ B”. Enligt denna klassning får bebyggelsen i Typ B ha 
en friare placering av på tomten och behöver inte samlas runt ett gårdstun. 
Husvolymerna ska inte vara för stora utan kan med fördel brytas ner i 
mindre huskroppar som ska vara friliggande men som får sammanlänkas. 
Länken mellan husen ska vara underordnad vad gäller storlek och uttryck. 
Min bedömning är att föreslagen byggnation enlig bygglovet inte strider mot 
detaljplanens reglering vad gäller färg, material och utformning.  
Enligt detaljplanen får inte mark som ligger lägre än +165 möh bebyggas. 
Detta för att säkerställa att byggnader inte fuktskadas på grund av hög 
grundvattennivå med anledning av närheten till Siljan. Ett marklov har 
tidigare beviljats för att fylla ut den lägst belägna delen av fastigheten. Detta 
marklov har överklagats och har återförvisats till kommunen för fortsatt 
handläggning. Detta påverkar dock i sig inte prövningen av detta bygglov.  
Hänsyn har tagits till markens beskaffenhet och efter en bedömning på 
platsen efter grovutsättning har sökanden sänkt sin föreslagna sockelhöjd 
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med 2 dm, till 167,5 möh. De närmast belägna huvudbyggnaderna är på 
 och , har sockelhöjder på 168,2 möh 

respektive 168,5 möh och dessa ligger i nivå med vägen. Sockelhöjden på 
 kommer att ligga ca 2 dm under vägens nivå men detta kan 

motiveras med att avståndet till vägen gör det möjligt att leda undan 
eventuellt vatten till dagvattendiken. Den höjning som föreslås av marken 
trots tidigare fyllning kan motiveras med att marken fortfarande lutar, som 
mest, ca 1,5 inom byggnadskroppen och behöver fyllas för att säkerställa att 
byggnaden inte får fuktproblematik i framtiden. En sänkning är inte lämplig 
med hänsyn till omkringliggande markens topografi och beskaffenhet. 
Fastighetsägaren till  uppger i sitt yttrande att deras fastighet 
skulle ligga i en grop, men deras sockelhöjd är efter fyllnader 70 cm över 

 föreslagna sockelhöjd. Detaljplanen tillåter byggnader i två 
våningar med en byggnadshöjd på 6,5 m. En byggnad på  med 
maximal byggnadshöjd och byggnadsarea skulle oavsett marknivå kunna 
påverka närliggande fastigheters utsikt. Detta framgår dock av detaljplanen 
som vunnit laga kraft innan dessa fastigheter bebyggdes. 
Fastigheten kan anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Eftersom tomten 
är lågt belägen kommer pumpning av avlopp krävas via LPS. 
 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-07-05 
Ritning 2021-10-21 
Situationsplan 2021-10-21 

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: Jan Erik Stors 
Adress: Bergsängs backar, Leksand 

3. Avgift: 35 928 kronor (faktura skickas separat) 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2021-10-21 och beslut fattades 2021-11-18, 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 §. 
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Kommunen gör bedömningen att ansökan är i enlighet med detaljplanens 
bestämmelser. 
 

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. 
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.  
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. 
Kostnader för utstakning och /eller lägeskontroll debiteras separat om de 
utförs av 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. 
 
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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§ 194  

Nybyggnad av en/tvåbostadshus, gäststuga, rivning 
komplementbyggnad,  

Beskrivning av ärendet 
Fastighet:  
Sökande:  
 
 
Ansökan avser rivning, bygglov och strandskyddsdispens för bostadshus och 
komplementbyggnad. Aktuell plats är belägen vid sjön Opplimmen. 
Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området. 
På den aktuella fastigheten finns idag ett fritidshus samt två 
komplementbyggnader ca 90-110 m från vattnet. En av dessa 
komplementbyggnader avses att rivas och ersättas med ett bostadshus. På 
fastigheten finns även en byggnad vid vattnet som avses rivas och ersättas. 
Fastigheten är idag ianspråktagen genom gräsmatta hela vägen ner mot 
vattnet, avgränsad i båda sidor med häck.  
Strandskydd råder enligt miljöbalken (MB) 7 kap. 13 §. Byggnadsförbud 
råder enligt MB 7 kap. 16 §. Vid en avvägning mellan det allmänna intresset 
och det enskilda intresset ska beaktas att strandskyddet inte avser att 
inskränka pågående markanvändning utan bevara strandområden som 
fortfarande är orörda. En inskränkning i en enskilds rätt att använda mark får 
inte gå längre än som krävs för att syftet med strandskyddet ska tillgodoses.  
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Yttranden ska ha inkommit 2021-11-16. 
Stadsarkitekten har yttrat sig enligt följande: Aktuell fastighet har i Leksands 
kulturmiljöprogram bedömts ha utpekade kulturmiljövärden. Värdena består 
i första hand av den kringbyggda gårdsformen med faluröda byggnader och 
tegelfärgade tak. Föreslagen rivning av komplementbyggnaden som sen 
ersätts med en ny huvudbyggnad gör att karaktären av den kringbyggda 
gården kvarstår. Husen är tänkt att utformas med faluröd träfasad med ett 
rött bandtäckt plåttak och spröjsade fönster. För att bäst smälta in i den 
traditionella bymiljön och med befintliga byggnader på gården borde taket 
utformats med tegelfärgade takpannor. Det röda bandtäckta plåttaket kan 
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dock vara acceptabelt då byggnaden ligger inne på gården och inte direkt 
påverkar upplevelsen från bygatan. Komplementbyggnaden nere vid vattnet 
kommer vara väl synligt från sjön och borde även den utformas med någon 
typ av indelning av fönstren för att bättre smälta ihop med övriga 
byggnader. I övrigt har jag inga synpunkter på sökt rivning och bygglov.   
Sökanden har efter yttrandet ändrat fönsterutformningen på 
komplementbyggnaden vid vattnet. 
Då byggnation sker närmare tomtgräns än 4,5m har medgivande lämnats 
från berörd granne. 
Fastigheten är sedan tidigare ansluten till det kommunala vatten- och 
avloppsnätet. 
 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-08-30 
Situationsplan med tomtplatsavgränsning 2021-11-09 
Ritningar huvudbyggnad 2021-08-30, komplementbyggnad 2021-10-27 
Foton 2021-09-24 

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

31§. 
2. Strandskyddsdispens beviljas. Som tomt får tas i anspråk område 

markerat på situationsplanen (hela nuvarande fastighet). 
3. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 

kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: 
Namn: Niklas Ek 
Adress: Strandvägen 34, 791 42 

4. Avgift: 28 427 kronor (faktura skickas separat) 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2021-10-27 och beslut fattades 2021-11-18, 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 §. 
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Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18c kan 
anföras att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark.  
Vid en avvägning mellan det enskilda intresset av att få uppföra byggnader i 
enlighet med pågående markanvändning och det allmänna intresset, anser 
samhällsbyggnadsutskottet att det enskilda intresset väger tyngre. En 
ersättningsbyggnad vid vattnet skulle inte ytterligare inskränka allmänhetens 
tillträde till strandområdet och inte påverka djur- och växtlivet. 
 
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. 
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 §). 
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. 
Kostnader för utstakning och /eller lägeskontroll debiteras separat om de 
utförs av kommunen. 
Beslutet får laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes 
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet. 
Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet, varför utgången av besvärstiden 
- tre veckor från den dag Länsstyrelsen fått del av beslutet - bör avvaktas. 
  
Strandskyddsdispensens giltighetstid sammanfaller med bygglovet. 
 
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 
Länsstyrelsen
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§ 195  

Utvändig ändring på en/tvåbostadshus,  
 

Beskrivning av ärendet 
Fastighet:  
Sökande:  
 
  
För området gäller detaljplan. Åtgärden överensstämmer med gällande 
detaljplan. Aktuell fastighet är bebyggd. 
Ansökan avser fasadändring på fastighetens huvudbyggnad. Byggnaden 
avses tilläggsisoleras samt liggande vit träpanel ska sättas på.  
 
Fastigheten finns med i kommunens kulturmiljöprogram, markerat lila enligt 
en lägre kategorisering av programmets två kategorier. Enligt 
kulturmiljöprogrammet har blå markeringar särskilt värdefulla kulturmiljöer, 
de sista likställs med förvanskningsförbudet i PBL 8 kap. § 13, de lila 
markerade områdena visar värdefulla kulturmiljöer vilka inte likställs med 
ovanstående förvanskningsförbud. I och med detta råder inget 
förvanskningsförbud på aktuell fastighet.  
 
Stadsarkitekt Anna Ograhn har yttrat sig i ärendet och anfört följande:  
”Aktuell fastighet har i Leksands kulturmiljöprogram bedömts ha utpekade 
kulturvärden. Byggnadens putsade fasad, symmetriska fönsterplacering med 
nätta fönsterbågar, omsorg om detaljer (som exempelvis entrépartiet med 
färgat glas i fönster, ekdetaljer runt dörr samt falsat tak) bidrar alla till 
kulturvärdet även om fasaden idag är i dåligt skick. Att isolera och byta till 
en träfasad med liggande panel skulle förvanska byggnadens karaktär. Om 
en tilläggsisolering är nödvändig bör fasaden dock fortfarande vara putsad 
samt att man måste tänka på att takutsprånget minskas och fönstren hamnar 
långt in i fasaden om de inte flyttas ut i samband med isoleringen.” 
 
Byggenhetens bedömning är trots att byggnaden är utpekat som lila i 
kommunens kulturmiljöprogram att beslut i åtgärden lämnas positivt.  
Vid en avvägning mellan det allmänna intresset av att bevara byggnadens 
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kulturhistoriska värden och den enskilde fastighetsägarens intressen bedömer 
byggenheten att det enskilda intresset väger tyngre. 
 
Bostadshuset har behov av tilläggsisolering samt kostnadskrävande åtgärder 
på den aktuella fasaden. Putsen har på flera ställen spruckit och lossnat och 
vatten som trängt in i sprickor har förvärrat skadorna. Sökanden har via 
kontakt med entreprenörer fått konstadsuppgifter för att putsa om 
byggnaden. Att putsa om byggnaden efter tilläggsisoleringen är väldigt 
mycket mer kostnadskrävande i förhållande till att sätta träpanel.  
Sökanden kommer att åtgärda fönstren och flytta dessa så dem placeras i liv 
med den nya fasaden. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-11-05 
Illustration 2021-11-05 
Fasadritning 2021-11-05 

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 

3. Kontrollplanen ska säkerställa att kulturmiljövärden i möjligaste mån 
bevaras. 

4. Med detta startbesked beslutar samhällsbyggnadsutskottet att 
kontrollplanen fastställs. Kontrollplanen ska inlämnas till 
byggavdelningen som underlag för slutbesked. 

5. Avgift: 2684 kronor (faktura skickas separat) 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2021-10-05 och beslut fattades 2021-11-18, 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 §. 
 
I och med att fastigheten har den lila markeringen i kulturmiljöprogrammet, 
och därmed inte klassificeras som ett område enligt PBL kap 8 § 13, råder 
inget förvanskningsförbud. 
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Bilagor 

1. Dokument som ingår i beslutet 
2. Remissyttrande från Stadsarkitekt Anna Ograhn 
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 
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. 
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 
Sökande 
Sakägare
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§ 196  

Förhandsbesked bostadshus  

Beskrivning av ärendet 
Fastighet:  
Sökande: 
 
  
Ansökan avser förhandsbesked för bostadshus på fastigheten . 
Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området. 
Föreslagen tomtplats är ca 1600 kvm till ytan och avgränsad 100 meter från 
Sjön Siljan. Fastigheten som sådan ligger bredvid redan idag bebyggda 
fastigheter med större avstyckade tomtplatser och fastigheten består av en 
väldigt kuperad och stenig terräng med stora ingrepp som följd vid en 
eventuell etablering.  
Sökanden har redovisat två tillfartsvägar till den eventuella fastigheten.   
Platsen ligger inom område som i kommunens översiktsplan anger att: 
Restriktivitet bör råda för ny bebyggelse där svårigheter att lösa vatten och 
avloppsfrågan finns.  
Dala Vatten och avfall har yttrat sig enligt bilaga men påpekar bland annat 
att: Fastigheten ligger i dagsläget utanför kommunalt verksamhetsområde för 
vatten och avlopp. Området  är upptaget i den kommunala 
VA-planen avseende utbyggnad av kommunalt VA. 
Just nu pågår arbete med att genomföra en teknisk förstudie för att hitta 
optimala ledningsdragningar för att kunna försörja berörd bebyggelse i 

 med vatten och avlopp. 
DVA arbetar efter en preliminär tidplan där utbyggnaden av kommunalt 
vatten och spillvatten i den första etappen är planerad att utföras under 2025.  
Tidplanen för genomförandet är än så länge preliminär och kommer att 
fastställas när ledningsdragningarna är godkända. Ovanstående fastighet 
omfattas av den första utbyggnadsetappen. DVA föreslår att bygglov beviljas 
tidigast när det kommunala vatten och spillvattennätet är utbyggt och 
fastigheten kan anslutas till detta. 
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Miljöenheten tillstyrker förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus på 
rubricerad fastighet ur VA-synpunkt under förutsättning att anslutning 
kommer att ske till kommunalt avlopp när detta blir tillgängligt. I väntan på 
framdragning av kommunalt avloppsnät kan ett tidsbegränsat tillstånd till 
enskild avloppslösning komma att göras under förutsättning att inga 
dricksvattenbrunnar finns inom påverkansområdet nedströms. Alternativt 
kan utredas om wc-avlopp ska anslutas till sluten tank. Med avseende på 
planer på anläggning av egen dricksvattenbrunn bör skyddsavstånd till 
uppströms fastigheters avlopp beaktas. 
Dala Energi har inga invändningar mot ansökan. 
Berörda angränsande fastighetsägare har tagit del av ansökan och synpunkter 
har inkommit från  som bifogas enligt bilaga, men som påpekar att 
som ev. tillfartsväg är den östra redovisade vägen ett bättre alternativ som 
tillfartsväg än det västra förslaget som tillfartsväg. 
Synpunkter har också inkommit från fastighetsägaren  som 
bifoga enligt bilaga. 
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. 
Med anledning av ovanstående och det att fastigheten utgör en olämplig 
förtätning med tanke på dess kuperade terräng och översiktsplanens 
rekommendationer samt markens lämplighet för avsett ändamål, saknar 
Samhällsbyggnadsutskottet Leksands kommun möjlighet att inta en positiv 
ställning i ärendet. 
 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-08-17 
Situationsplan 2021-08-17 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Samhällsbyggnadsutskottet saknar med hänvisning till ovanstående 

möjlighet att uttala en positiv inställning till aktuell ansökan. 
2. Sökanden ges möjlighet att ta del av nedanstående och inkomma med 

synpunkter inom tre veckor efter mottagandet av detta protokoll. 
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Beslutet skickas till 
Sökanden 

 

29



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(3) 

Sammanträdesdatum 
2021-11-18 

 
  

Samhällsbyggnadsutskottet   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

§ 197  

Nybyggnad en/ tvåbostadshus, installation eldstad, 
dagvatten,  

Beskrivning av ärendet 
Fastighet:  
Sökande:  
 
  
Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området. Fastigheten 
avses styckas av från ursprungsansökan.  
Positivt förhandsbesked finns enligt diarienummer .  
 
Utfart avses ske mot Hjortnäs Nystagattu.  
 
Anslutning kan ske till kommunala vatten- och avloppsledningar via en 
avtalsanslutning enligt Dala Vatten och avfalls yttrande. Yttrandet bifogas i 
sin helhet.   
Dala Energi har yttrat sig i ärendet. Yttrandet bifogas. 
 
Stadsarkitekt Anna Ograhn har i ursprungsansökan synpunkter på att 
fyllnaderna för byggnationen riskerar att den nya byggnaden skapar en 
siluett i landskapsbilden. Sökanden har reviderat ansökan efter detta.  
 
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Ett yttrande med frågor har inkommit. Frågorna berör vatten- och 
avloppsdragning, dagvattenhantering och frågor kring skador på väg vid 
byggnation. VA-ledningarnas dragningar hanteras av Dala Vatten och 
Avfalls handläggning. Vid skador på grund av tunga transporter på vägen i 
samband med byggnationen ansvarar byggherren för att återställa dessa och 
/eller förebygga dem.  
Dagvatten hanteras på den egna fastigheten i form av stenkista eller annan 
lämplig lösning. Vilket hanteras i det tekniska samrådet.  

Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-09-15 
Anmälan eldstad 2021-09-15 
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Anmälan kontrollansvarig 2021-09-15 
Reviderad situationsplan 2021-10-28 
Reviderade ritningar bostadshus 2021-10-28 
Reviderade ritningar garage 2021-10-28 

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: 
3. Namn: Nils Berglund 
4. Avgift: 31 416 kronor (faktura skickas separat) 

Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2021-10-28 och beslut fattades 2021-11-18, 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 Dala Energi, Dala Vatten och Avfall AB, 

Stadsarkitekt Anna Ograhn 
3. Granneyttrande 
4. Kallelse till tekniskt samråd 

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. 
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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. 
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.  
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. 
Kostnader för utstakning och /eller lägeskontroll debiteras separat om de 
utförs av Leksands Kommun.  
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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§ 198  

Klagomål ovårdad fastighet  

Beskrivning av ärendet 
Fastighet:  
 
Byggenheten har mottagit klagomål angående ovårdade fastigheter på 
fastigheten , enligt uppgift står ni som 
fastighetsägare till dessa bägge fastigheter. 
Vid besök på plats kan konstatera att fastigheten är i ett ovårdat skick med 
uppställning av både bilar, traktorer, bildäck och annat järnskrot. 
Enligt plan och bygglagen 8 kap 15 § skall en tomt hållas i vårdat skick och 
skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för 
omgivningen och för trafiken inte uppkommer. 
Uttjänta bilar och maskiner är ett farligt avfall som innehåller olika 
miljöfarliga ämnen. Varje bilägare är skyldig att hantera sin uttjänta bil på ett 
hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. I praktiken betyder detta att den 
uttjänta bilen behöver komma till en auktoriserad bilskrotare som har 
dokumenterade kunskaper om hur bilar ska skrotas.  
Kommunen har skyldighet att ingripa om ovanstående inte efterlevs.  
Enligt Plan- och bygglagen 11 kap. 19 § kan kommunen förelägga 
fastighetsägaren, efter en viss tid, om att vidta åtgärder.  
Plan- och bygglagen 11 kap. 19 § Om en byggherre, ägare, 
nyttjanderättshavare, väghållare, kontrollansvarig, sakkunnig eller huvudman 
för en allmän plats låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en 
skyldighet enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats 
med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga denne att inom en viss 
tid vidta åtgärden (åtgärdsföreläggande). 
Ni anmodas därför att snarast och senast 1 månad från mottagandet av detta 
protokoll inkomma med en handlingsplan över hur ni kommer att åtgärda 
fastighetens ovårdade skick samt forsla bort eller på annat sätt undanröja 
bilar och maskiner som står inom dessa fastigheter. 
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Beslutsunderlag 
Inkommen anmälan 
Foton 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Samhällsbyggnadsutskottet anmodar er som fastighetsägare  

 , att snarast och senast 1 
månad från mottagandet av detta protokoll inkomma med en 
handlingsplan över hur ni kommer att åtgärda fastighetens ovårdade 
skick, samt forsla bort eller på annat sätt undanröja bilar och 
maskiner som står inom dessa fastigheter  

. 
Har ni frågor eller funderingar kring detta kontakta byggenheten, Leksands 
kommun. 
 

Beslutet skickas till 
Fastighetsägaren 
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§ 199  

Anmälan ovårdad fastighet  

Beskrivning av ärendet 
Fastighet:  
 
Byggenheten har mottagit klagomål angående en ovårdad fastighet på 
fastigheten  enligt uppgift står ni som fastighetsägare till 
fastigheten . 
Vid besök på plats kan konstatera att fastigheten är i ett ovårdat skick med 
uppställning av ett antal bilar, byggmaterial och annat järnskrot. 
Enligt plan och bygglagen 8 kap 15 § skall en tomt hållas i vårdat skick och 
skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för 
omgivningen och för trafiken inte uppkommer. 
Uttjänta bilar är ett farligt avfall som innehåller olika miljöfarliga ämnen. 
Varje bilägare är skyldig att hantera sin uttjänta bil på ett hälso- och 
miljömässigt godtagbart sätt. I praktiken betyder detta att den uttjänta bilen 
behöver komma till en auktoriserad bilskrotare som har dokumenterade 
kunskaper om hur bilar ska skrotas.  
Kommunen har skyldighet att ingripa om ovanstående inte efterlevs.  
Enligt Plan- och bygglagen 11 kap. 19 § kan kommunen förelägga 
fastighetsägaren, efter en viss tid, om att vidta åtgärder.  
Plan- och bygglagen 11 kap. 19 § Om en byggherre, ägare, 
nyttjanderättshavare, väghållare, kontrollansvarig, sakkunnig eller huvudman 
för en allmän plats låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en 
skyldighet enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats 
med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga denne att inom en viss 
tid vidta åtgärden (åtgärdsföreläggande). 
 

Beslutsunderlag 
Foton 
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Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Samhällsbyggnadsutskottet anmodar er som fastighetsägare  

, att snarast och senast 1 månad från 
mottagandet av detta protokoll inkomma med en handlingsplan över 
hur ni kommer att åtgärda fastigheten  ovårdade 
skick. 

Har ni frågor eller funderingar kring detta kontakta byggenheten, Leksands 
kommun. 
 
 

Beslutet skickas till 
Fastighetsägaren (REK)
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§ 200 Dnr 2021/482 

Redovisning av inkomna synpunkter/klagomål 2021 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-10-15 
Inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna åtgärder, kvartal 3/2021, 
sektor samhällsutveckling.  

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  

Beslutet skickas till 
Åke Sjöberg, sektorchef samhällsutveckling
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