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 Utdrag bestyrks 
  

Ärendelista 
 

   
 § 201 Sektorschefen informerar 
 § 202 Avdelnings-/enhetschefer informerar 
 § 203 Ansökan om utökad serveringstid vid Fred´s Burger, Leksand 
 § 204 Remiss av promemorian - Översyn av bestämmelserna om fluorerade 

växthusgaser, ozonnedbrytande ämnen och tillhörande miljösanktionsavgifter 
 § 205 Detaljplan för Noret 62:64, 62:28, Leksands Strand 
 § 206 Detaljplan för Hallen 67:1 m.fl. 
 § 207 Undersökning om betydande miljöpåverkan - Detaljplan för Moskogsvägen samt 

upphävande av Åkerö byggnadsplan L307 
 § 208 Detaljplan för Moskogsvägen samt upphävande av Åkerö byggnadsplan L307 
 § 209 Detaljplan för Rosen västra, Edshult 1:36 m.fl. 
 § 210 Rekommendationer för solenergianläggningar 
 § 211 Nybyggnad bastubyggnad,  
 § 212 Förlängning av tillfälligt lov för tälthall, ett år,  
 § 213 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus,  
 § 214 Nybyggnad av fritidshus,  
 § 215 Ändring från trämur till stenmur,  
 § 216 Nybyggnad ekonomibyggnad,  
 § 217 Ansökan förhandsbesked bostadshus,  
 § 218 Anmälan om nedskräpad tomt,  
 § 219 Åtgärd avseende tillstånd att servera alkoholdrycker Restaurang Milano, Insjön 
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§ 201  

Sektorschefen informerar 

Beskrivning av ärendet 
 Budgetprognosen ligger närmare 2 mkr i överskott.  

 Erosionsåtgärder läggs ut på upphandling för att minska riskerna för 
ras vid Åkersön. Stensättning likt rosens lada.  

 Limån: samrådsredogörelse är klar och insänd till mark- och 
miljödomstolen. 

 Besökt Djura skola i november gällande lägenhetsbyggnation i 
skolan. Välbesökt möte med många åsikter. 

 Moskogsvägen: nytt avtal har tagits fram om skolskogen. 

 Sektorsplanen är under bearbetning. Planeringsdag genomfördes den 
6 december för alla chefer och samverkansgruppen. 

 Möte med förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI har 
genomförts gällande återvinningsstationerna. Kommunen kommer att 
få ett större ansvar. 

 Miljömålen har varit på remiss. Workshop planeras i januari och 
antagande i fullmäktige i mars. 

 Enskilda vägar: diverse arbeten pågår bland annat ska hemsidan 
uppdateras, en film tas fram och chattkväll genomförs i januari. 

 Möte med Alviks by om Alviken och Byrviken. Ansökan om 
förstudie lämnas in. 

 Provtagning vid gamla kommunala deponier kommer att ske 5 ggr 
under 2022. 

 Granberget öppnar fullt ut i helgen. 

 Många köper kort till sporthallen igen. 

 Sporthallsbygget löper på och tidsplanen håller. Beräknas vara klar 
för skolan höstterminen 2022. 

 Dalecarlia Cup kommer till Leksand i sommar. Delas mellan 
Borlänge och Leksand. 
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 Arbetar med midsommararrangemanget nästa år. Olika aktiviteter 
kommer att genomföras under en vecka. 

 Befolkningsökningen fortsätter, vi är 16 014 personer nu per den 
sista september. 

 På Sammilsdalsskolan kommer moduler byggas för att komma till 
rätta med arbetsmiljön. 

 Lyckad julmarknad, bra väder och mycket folk. 
 
 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

 

Beslutet skickas till 
Sektorchef, verksamhetsekonom samt utskottets ordförande.
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§ 202  

Avdelnings-/enhetschefer informerar 

Beskrivning av ärendet 
Jonas Slars, myndighetschef informerade om pågående arbeten från 
avdelningen bland annat följande: 

 Statistik kommer att sammanställas gällande byggloven. En 30% 
ökning jämfört med föregående år. 

 Många ärenden gällande ovårdade fastigheter. 
 Rekrytering av ny livsmedelsinspektör pågår. 
 Ändring och revidering av VA planen tillsammans med Dala Vatten 

och Avfall AB. 
 Nya restriktioner från Folkhälsomyndigheten. Möte med smittskydd 

Dalarna nästa vecka för att se hur dessa ska hanteras. 
 

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

 Trafikfrågor: parkering, nya gång och cykelvägar på gång i Insjön, 
enskilda vägar m.m. 

 Naturvård: nya ansökningar LONA bidrag, biotopkartering 
vattendrag m.m. 

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

 Översiktsplanering: uppstart digital översiktsplan m.m. 
 

Malin Bengtsson, chef plan, kart och mät informerade om pågående arbeten 
från avdelningen bland annat detaljplaner samt personalärenden. 
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Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef, verksamhetsekonom samt utskottets ordförande. 
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§ 203 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. 
 

Beslutsunderlag 
Se utredning daterad 2021-11-16. 
 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Med stöd av 8 kap.17§ samt 8 kap. 19§ alkohollagen (2010:1622) 

avslå ansökan om stadigvarande tillstånd för utökad öppettid till 
03.00 för Leksand Gårdscaféet AB, med org.nr 556705-1817, vid 
Fred´s Burger Torget 7, 793 31 Leksand. 

 

Beslutet skickas till 
Sökande
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§ 204 Dnr 2021/1178 

Remiss av promemorian - Översyn av bestämmelserna 
om fluorerade växthusgaser, ozonnedbrytande ämnen 
och tillhörande miljösanktionsavgifter 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommun har 2021-09-17 mottagit rubricerad remiss från 
Miljödepartementet. 
Remissvar ska lämnas senast 2022-01-10. 
Promemorian innehåller förslag på bl.a. förändringar av krav på certifikat 
och miljösanktionsavgifter för köldmedieutrustning. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Samhällsbyggnadsutskottet/Miljöenheten berörs av förslagen i egenskap av 
tillsynsmyndighet. Förslaget kan ha viss påverkan på miljöenhetens arbete. 
Det är därför bra att ta vara på tillfället att lämna synpunkter när kommunen 
blivit utvald som remissinstans.  
Miljöenheten har dock inte hunnit fördjupa sig i promemorian och föreslår 
därför att utskottet ger miljöenheten i uppdrag att besvara remissen om 
synpunkter finns. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-12-02 
Remissmissiv daterat 2021-09-17 
Promemoria daterad 2021-09-01 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Ge miljöenheten i uppdrag att besvara remiss avseende promemoria 

om översyn av bestämmelserna om fluorerade växthusgaser, 
ozonnedbrytande ämnen och tillhörande miljösanktionsavgifter. 

Beslutet skickas till 
Petrus Tengnér, miljöinspektör
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§ 205 Dnr 2017/1351 

Detaljplan för Noret 62:64, 62:28, Leksands Strand 

Beskrivning av ärendet 
I ärendet föreligger förnyad ansökan om planbesked från Leksand 
Sommarland Strand AB gällande fastighet Noret 62:28 m.fl. Första positiva 
planbeskedet beviljades 2017-11-21 § 188 men då ett färdigt samrådsförslag 
inte presenterades inom två år löpte detta ut och ett förnyat planbesked 
beviljades 2020-02-20 § 26. Då ett färdigt samrådsförslag inte presenterats 
inom två år har även detta löpt ut och en förnyad ansökan har därför 
inkommit. 

För området gäller kommunens översiktsplan som blev antagen 2014-07-01. 
Planområdet ingår i planeringsområdet Tätorten Leksand. Leksand Strand är 
detaljplanelagt sedan tidigare i detaljplan för Nya Orsandbaden (L555) som 
reglerar markanvändningen som camping och stugby, planen vann laga kraft 
2010-06-22.  

Syftet med en ny detaljplan är att ersätta bestämmelser som gäller i den nu 
gällande detaljplanen. Området för idrott/badanläggning, där det idag finns 
ett poolområde, ändras för att möjliggöra för fler campingplatser och 
servicehus. Gångvägar inom området justeras och en ändring kommer göras 
för den administrativa bestämmelsen för trädfällning. Bestämmelser ändras 
så att det möjliggörs med idrott på flertalet ytor. Utöver regleringar i 
detaljplanen för Nya Orsandbaden önskar Leksand Sommarland Strand AB 
även ta med ett område i den södra delen av gällande detaljplanen för 
Leksand Sommarland (L568) som ligger i direkt anslutning till Leksand 
Strand. Planen vann laga kraft 2014-05-31 och marken är planlagd för 
sommarland. Anledningen till att inkludera Sommarlandplanen är för att 
även där möjliggöra för campingplatser, glampingtält och servicehus. 
Leksand Sommarland Strand AB önskar även undersöka möjligheterna för 
en eventuell flytt av restaurangen. 

Det finns inget kommunalt dagvattennät inom planområdet. I 
detaljplanearbetet ska dagvattenfrågan utredas då ökade hårdgjorda ytor 
medför en större ytavrinning. För att bibehålla och värna karaktären i 
området är det viktigt att bevara de äldre tallarna. Viss försiktighet bör råda 
vid byggnation i nära anslutning till stranden och längs med 
strandpromenaden. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Ansökan om planbesked  

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Positivt planbesked under en tid av två år från dagens datum, bevil-

jas. Det innebär att ett färdigt samrådsförslag för detaljplan ska pre-
senteras för utskottet inom två år, annars förfaller planbeskedet. 

2. Planavtal ska tecknas 
3. Detaljplanen bekostas av sökanden 

Motivering 
Plan- och kartavdelningen bedömer att ny detaljplaneläggning för fastigheten 
kan prövas.  

Upplysningar 
Detaljplanen kan tidigast antas hösten 2022. 

Beslutet skickas till 
Sökande 
Plan- och kartavdelningen
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§ 206 Dnr 2019/296 

Detaljplan för Hallen 67:1 m.fl. 

Beskrivning av ärendet 
I ärendet föreligger ansökan om planbesked från Elisabeth Jobs, Ulf Jansson 
och G & G skog gällande fastigheterna Hallen 67:1, Hallen 105:1 och Almo 
129:1. Positivt planbesked beviljades 2019-04-25 § 71 men då ett färdigt 
samrådsförslag inte presenterats inom två år har detta löpt ut och en förnyad 
ansökan har därför inkommit. Syftet med planen är att möjliggöra bostäder. 
För fastigheten Hallen 67:1 gäller Byggnadsplan för del av Backbyn, Hallen, 
Näsbyggebyn som vann laga kraft 1968. För ovannämnda fastighet gäller 
allmän plats för parkändamål. Övriga fastigheter är inte detaljplanelagda.  
För området gäller kommunens översiktsplan från 2014. Planområdet ingår i 
planeringsområdet Tätorten Siljansnäs där de generella riktlinjerna är 
rådande. Enligt översiktsplanen ska ny bebyggelse lokaliseras inuti befintliga 
byklasar och anpassning bör göras till det äldre byggnadsskicket vad gäller 
skala, material, färg och form. 
Landskapsbilden består av öppen ängsmark vilket kan påverkas negativt om 
bostadshus uppförs. Men ansökt åtgärd kan ses som en naturlig förtätning av 
området och eftersom det finns en rådande efterfrågan på tomter för 
bostadsbyggnation bör möjligheten till nya bostäder prövas.  
I planarbetet ska bland annat dagvattnet utredas. Alla utredningar som krävs 
för detaljplanens framtagande ska bekostas av sökande.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Ansökan om planbesked  

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Positivt planbesked under en tid av två år från dagens datum, bevil-

jas. Det innebär att ett färdigt samrådsförslag för detaljplan ska pre-
senteras för utskottet inom två år, annars förfaller planbeskedet. 

2. Planavtal ska tecknas 
3. Detaljplanen bekostas av sökanden 
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Motivering 
Plan- och kartavdelningen bedömer att ny detaljplaneläggning för fastigheten 
kan prövas.  

Upplysningar 
Detaljplanen kan tidigast antas hösten 2022. 

Beslutet skickas till 
Sökande
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§ 207 Dnr 2018/677 

Undersökning om betydande miljöpåverkan - Detaljplan 
för Moskogsvägen samt upphävande av Åkerö 
byggnadsplan L307 

Beskrivning av ärendet 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ny vägsträckning mellan 
Järnavägen och Insjövägen för att förbinda väg 938 med riksväg 70. För 
området gäller kommunens översiktsplan från 2014. Planområdet ingår i 
planeringsområdet Tätorten Leksand där de generella riktlinjerna är rådande. 
Moskogsvägen är enligt översiktsplanen en av de nya möjliga sträckningarna 
inom kommunen som bedöms ge störst verkan och vara mest angelägen och 
realistisk att utföra. 
I samband med uppförandet av planförslaget har det tagits fram en 
undersökning om betydande miljöpåverkan. Undersökningen syftar till att 
avgöra om en strategisk miljöbedömning behöver genomföras.  
Detaljplanen innebär att naturområden med skog tas i anspråk för en ny väg, 
vilket innebär en markant förändring av markanvändningen. Dock möjliggör 
förslaget för ett effektivare trafiksystem som innebär bland annat minskad 
klimatpåverkan. Detaljplanens negativa miljöeffekter antas ha begränsad 
omfattning. 
Undersökningen påvisar att detaljplanens negativa påverkan på lämningar, 
naturmiljön och rekreation bedöms vara oundvikliga och permanenta. Den 
positiva påverkan på klimatet och luftkvaliteten bedöms även de vara 
permanenta och mycket sannolika. Övriga miljöeffekter bedöms vara 
möjliga att avhjälpa. 
Den totala miljöeffekten av detaljplanen bedöms vara begränsad. Även om 
en del av planens påverkan innebär negativa effekter så bedöms 
konsekvenserna av dem i ett större sammanhang vara obetydliga.   
Detaljplanen bedöms inte påverka möjligheten till att fullfölja 
miljölagstiftningen.  
 
Utifrån tidigare utredningar och undersökningar har inget påvisat att 
detaljplanen skulle innebära en betydande miljöpåverkan. Kommunen har 
dock valt av försiktighetsskäl att ändå göra en strategisk miljöbedömning 
och ta fram en miljökonsekvensbeskrivning för detaljplanearbetet. 
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I den strategiska miljöbedömningen föreslås att detaljplanens påverkan 
beskrivs avseende följande miljöaspekter: 
• Dagvatten och ytvatten 
• Människors hälsa och säkerhet (buller, luftkvalitet, transporter av farligt 
gods, rekreation) 
• Kulturmiljö 
• Naturmiljö 
• Barnperspektivet 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Detaljplanen bedöms kunna medföra betydande miljöpåverkan, en 

strategisk miljöbedömning ska arbetas fram. 

Beslutet skickas till 
Plan- och kartavdelningen 
Sektorchef Åke Sjöberg
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§ 208 Dnr 2018/677 

Detaljplan för Moskogsvägen samt upphävande av  
Åkerö byggnadsplan L307 

Beskrivning av ärendet 
Utskottet för samhällsbyggnad gav 2021-03-18 § 50 positivt planbesked för 
upprättande av ovanstående detaljplan. Syftet med detaljplanen är att 
möjliggöra för en ny vägsträckning mellan Järnavägen och Insjövägen för att 
förbinda väg 938 med riksväg 70.  
För området gäller kommunens översiktsplan från 2014. Planområdet ingår i 
planeringsområdet Tätorten Leksand där de generella riktlinjerna är rådande. 
Moskogsvägen är enligt översiktsplanen en av de nya möjliga sträckningarna 
inom kommunen som bedöms ge störst verkan och vara mest angelägen och 
realistisk att utföra. 
I samband med detaljplanen för vägsträckningen Moskogsvägen föreslås 
angränsande byggnadsplan, Åkerö byggnadsplan L307, att upphävas. 
Anledning är att byggnadsplansområdena idag inte används till vad som var 
planens syfte (park eller plantering) och är uppdelat i två osammanhängande 
områden på totalt 2700 kvm. 
En naturvärdesinventering utfördes under hösten 2017, utredningen 
identifierade en ny nyckelbiotop inom planområdet bestående av äldre 
tallskog. Inom den nya nyckelbiotopen registrerades bland annat fynd av den 
rödlistade svamparten Tallticka. 
En ny väg kommer väsentligt öka brandkårens förmåga till såväl utryckning 
som inryckning. 
Åkerö skolas skolskog som finns inom området kommer byta placering från 
den södra delen av skogsområdet till den norra delen. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Planbeskrivning 
Plankarta med bestämmelser  
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Övriga samrådshandlingar 
Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2021-06-08 

Lokaliseringsutredning, 2018-06-29 

Naturvärdesinventering, 2017-12-19 

Bullerutredning, 2020-07-01 

Dagvattenutredning, 2020-10-12 

Arkeologisk utredning, 2019 

Arkeologisk förundersökning och komplettering, 2020 

Geoteknisk undersökning, 2020-07-06 

Miljökonsekvensbeskrivning, 2021-10-29 

 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Upprättad detaljplan godkänns för samråd. 

Beslutet skickas till 
Plan- och kartavdelningen 
Sektorchef Åke Sjöberg
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§ 209 Dnr 2016/603 

Detaljplan för Rosen västra, Edshult 1:36 m.fl.  

Beskrivning av ärendet 
I ärendet föreligger förnyad ansökan om planbesked från Byggnadsingenjör 
Nils Skoglund AB gällande fastighet EDSHULT 1:36 m.fl. Positivt 
planbesked beviljades 2018-10-25 § 135 men då ett färdigt samrådsförslag 
inte presenterats inom två år har detta löpt ut och en förnyad ansökan har 
därför inkommit. Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av 
flerbostadshus på platån inom den västra delen av fastigheten Edshult 1:36. 
Särskild hänsyn ska tas till att tillskapa utblickar och siktlinjer från Övermo 
gård mot Leksandsbrons norra brofäste.  
 
För området gäller Översiktsplan för Leksands kommun 2014, som blev 
antagen 2014-07-10. Planen ingår i planeringsområdet Tätorten Leksand, där 
de generella riktlinjerna gäller. 
 
Planområdet omfattas av två gällande detaljplaner. Detaljplan Ros´ns lada 
(Edshult 1:36, 1:117 m.fl.), laga kraft 2011-01-17 (L558). Aktuellt område 
är inom planen utlagd som huvudgata, friluftsområde och bostäder. 
Detaljplan Edshult 1:36 m.fl. (Korsnäsgården), fastställd 1986-03-26 (L418). 
Aktuellt område är inom planen utlagd som parkmark. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Ansökan om planbesked  

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Positivt planbesked under en tid av två år från dagens datum, bevil-

jas. Det innebär att ett färdigt samrådsförslag för detaljplan ska pre-
senteras för utskottet inom två år, annars förfaller planbeskedet. 

2. Planavtal ska tecknas. 
3. Detaljplanen bekostas av sökande. 
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Motivering 
Plan- och kartavdelningen bedömer att ny detaljplaneläggning för 
fastigheterna kan prövas.  

Upplysningar 
Detaljplanen kan tidigast antas sommaren 2022. 

Beslutet skickas till 
Plan- och kartavdelningen
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§ 210 Dnr 2021/1448 

Rekommendationer för solenergianläggningar 

Beskrivning av ärendet 
På sammanträdet den 18 mars 2021 fick förvaltningen i uppdrag att ta fram 
ett förslag till riktlinjer för solceller och solfångare. 
Detta är en vägledning och bedömning kommer att ske i varje enskilt fall. 
På dagens sammanträde fördes en diskussion om rekommendationerna och 
beslut kommer att tas på sammanträdet i januari. 
 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

 

Beslutet skickas till 
Chef strategisk planering
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§ 211  

Nybyggnad bastubyggnad,  

Beskrivning av ärendet 
Fastighet:  
Sökande: 
  
 
Ansökan avser bygglov för bastu på redan bebyggd fastighet. Byggnaden 
kräver även strandskyddsdispens. Aktuell plats är belägen vid Siljan. 
Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området. 
Strandskydd råder enligt miljöbalken (MB) 7 kap. 13 §. Byggnadsförbud 
råder enligt MB 7 kap. 16 §. Friluftsliv, växt- och djurlivet i området 
påverkas inte av planerad byggnation. 
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Inga yttranden har inkommit. 
 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-10-25 
Situationsplan 2021-10-25 
Ritningar 2021-10-25 

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. Strandskyddsdispens beviljas. Byggnaden placeras inom sedan 
tidigare beslutad tomtplats. 

5. Avgift: 6093 kronor (faktura skickas separat)  
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Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2021-10-25 och beslut fattades 2021-12-09, 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 miljöbalken 3 kap samt med den 
kommunala översiktsplanen. Ansökt åtgärd uppfyller kraven i PBL 2 kap. 
och ska inte föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i 
PBL 4 kap. 2 eller 3 §. Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för 
lov enligt PBL 9 kap. 31 §. 
Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18c kan 
anföras att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark och 
inom redan beslutad tomtplats. 2006-08-17 § 176 beslutades i samband med 
strandskyddsdispens för brygga att hela fastigheten får tas i anspråk som 
tomt. 

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. 
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.  
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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 
Länsstyrelsen
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§ 212  

Förlängning av tillfälligt lov för tälthall, ett år,  
 

Beskrivning av ärendet 
Fastighet:  
Sökande: 
  
 
Ansökan avser förlängning av tidsbegränsat bygglov för tält som ligghall för 
hästar. Tidsbegränsat lov beviljades 2017-09-26 att gälla till och med 2018-
08-31. Nytt tidsbegränsat lov beviljades sedan t o m 2021-10-31. Nu har 
ansökan om ytterligare förlängning inkommit.  
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Yttrande har inkommit från fastighetsägare till  som 
motsätter sig att bygglovet förlängs med hänvisning till ingrepp på utsikt, 
buller, förfulande, nedskräpning samt ingrepp på ursprunglig skogsmiljö. 
Ytterligare ett yttrande har inkommit från någon, som valt att vara anonym, 
som också motsätter sig en förlängning av det tillfälliga bygglovet. 
Vid en uppföljning av ärendet genom besök på platsen 2021-11-01 
konstaterades att tälthallen fortfarande står kvar på platsen samt att det 
permanenta stall som håller på att uppföras ännu inte är färdigt. Kommunen 
har nu att ta ställning till att endera förelägga sökanden att riva tältet eller 
bevilja ytterliga förlängning av bygglovet. 
 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-11-08 
Ritning 2018-08-29 
Situationsplan 2018-08-29 
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Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Tidsbegränsat bygglov beviljas att gälla till och med 2022-10-31 från 

lagakraftdatum i enlighet med plan- och bygglagen (PBL)9 kap. 33 §. 
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 utskottet för samhällsbyggnad 
att kontrollplanen fastställs. Kontrollplanen ska inlämnas till 
byggavdelningen som underlag för slutbesked. 

3. Avgift: 3211 kronor (faktura skickas separat) 
 

Motivering 
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för tidsbegränsat lov enligt 
PBL 9 kap. 33 §. Åtgärden bedöms vara av tillfällig karaktär då en enklare 
tälthall inte uppfyller alla behoven för verksamheten och endast avser att 
klara verksamheten tills ett permanent stall med andra funktioner kan byggas 
i närheten. Då området omfattas av riksintresse för kulturmiljövård bedömer 
utskottet för samhällsbyggnad att en tälthall inte är ett lämpligt permanent 
inslag i omgivningen. Permanent bygglov har beviljats för lämplig 
stallbyggnad men har på grund av överklagan försenats och vann laga kraft i 
april 2021. Sökanden har därefter inte hunnit färdigställa byggnaden. 
Utskottet för samhällsbyggnad gör därför bedömningen att det är lämpligt att 
förlänga det tillfälliga lovet med ytterligare 1 år. 
Utskottet för samhällsbyggnad bedömer att det som framförts från 
angränsande fastighetsägare inte kan utgöra grund för att avslå ansökan. 
Fastigheten ligger inom vad som kan kallas landsbygdsmiljö där djurhållning 
och dess omgivningspåverkan i högre grad bör vara acceptabel än i miljöer 
där sådant normalt inte förekommer. 
Utskottet för samhällsbyggnad gör den sammantagna bedömningen att tältets 
påverkan på omgivning och grannar inte kommer att medföra någon 
betydande olägenhet. 

Upplysningar 
Utskottet för samhällsbyggnads beslut om startbesked upphör att gälla den 
dag då beslutet om bygglov upphör att gälla. 
 
Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes 
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet. 
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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 
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§ 213  

Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus,  
 

Beskrivning av ärendet 
Fastighet:  
Sökande:  
  
  
Ansökan avser förhandsbesked för fritidshus. 
Utfart avses ske mot befintlig byväg. 
Dala Vatten och Avfall har ingen erinran. Yttrandet bifogas 
protokollsutdraget. 
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Inga yttranden har inkommit. 
I västra delen av fastigheten finns servitut för väg samt område för VA-
ledningar som inte får bebyggas. 
 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-11-09 
Situationsplan 2021-11-09 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Förhandsbesked beviljas 
2. Avgift: 10 615 kronor (faktura skickas separat)  

 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2021-11-02 och beslut fattades 2021-12-09, 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). 
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Motivering 
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av 
mark- och vattenresurserna enligt MB 3 kap samt med den kommunala 
översiktsplanen. 
Ansökt åtgärd uppfyller kraven i PBL 2 kap. och ska inte föregås av 
detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i PBL 4 kap. 2 eller 3 §.  
Lokalisering är förenlig med kommunens översiktsplan. Fastigheten bedöms 
vara en lämplig tomtplats och en naturlig förtätning av befintlig byklase. 

Upplysningar 
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år 
efter det att beslutet vunnit laga kraft enligt PBL 9 kap. 39 §. Sökanden 
upplyses också om att förhandsbeskedet inte medför rätt att påbörja den 
sökta åtgärden. 
Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes 
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet. 
 
Hur man överklagar 
Om du vill överklaga detta beslut 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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§ 214  

Nybyggnad av fritidshus,  

Beskrivning av ärendet 
Fastighet:  
Sökande:   
 
  
Ansökan avser bygglov för fritidshus på fastigheten . 
Förhandsbesked finns inte sedan tidigare. 
Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området. 
Anslutning kan ske till kommunala vatten- och avloppsledningar. 
Miljöenheten har tillstyrkt åtgärden. 
Utfart avses ske mot befintlig väg. 
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Inga yttranden har inkommit. 
Dvaab har yttrat sig och påtalar att Va-anslutning kan ske via avtal. 
Yttrandet bifogas i sin helhet. 
Dala Energi har inga synpunkter i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-10-22 
Ritning 2021-10-22 
Situationsplan 2021-10-22 

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: Nils Berglund  
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3. Avgift: 17 759 kronor (faktura skickas separat) 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2021-10-22 och beslut fattades 2021-12-09, 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 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 §). 
 
Om fastigheten saknar gatuadress och/eller gatunummer kontakta 
kommunen.  
 
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. 
Kostnader för utstakning och 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 
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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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§ 215  

Ändring från trämur till stenmur,  

Beskrivning av ärendet 
Fastighet:  
Sökande:  
  
 
Ansökan avser bygglov för en stödmur på fastigheten  
Ärendet är skickat till berörd granne eftersom åtgärden placeras närmare 
tomtgräns än 4.5 meter. Yttrande har inkommit från  där 
erinringar finns enligt bifogad bilaga. 
Enligt sökanden finns ett muntligt medgivande från berörd granne 

 om den utförda åtgärden. Detta medgivande kan dock inte 
verifieras med anledning av nu inkommet yttrande från  
Besök har gjorts på platsen (foton bifogas) och det kan konstateras att en 
mur står uppförd på fastigheten  Eftersom det saknas ett 
skriftligt medgivande från berörd granne söker därför fastighetsägaren om 
bygglov i efterhand.  
De inkomna synpunkterna från  anser 
Samhällsbyggnadsutskottet inte föranleder till att inta en negativ ställning i 
ärendet. Samhällsbyggnadsutskottet påpekar dock att det vore bra för 
grannsämjans skull att fastighetsägarna hädanefter försöker ha en dialog med 
varandra i ev. kommande ärenden i framtiden.  
Samhällsbyggnadsutskottets bedömning är att muren inte utgör en olägenhet 
för den berörda grannen  då muren är uppförd i anslutning till 
gemensam tomtgräns. 
 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-10-18 
Ritning 2021-10-18 
Situationsplan 2021-10-18 
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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: 4055 kronor (faktura skickas separat) 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2021-10-18 och beslut fattades 2021-12-09, 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 §. 
Samhällsbyggnadsutskottet anser att de synpunkter som framförts inte kan 
utgöra skäl att vägra sökt bygglov för uppförande av mur på fastigheten 
Stengärdet 8 då samhällsbyggnadsutskottet inte bedömer att åtgärden utgör 
en sådan olägenhet att bygglov för mur ska vägras. 
Bilagor 

1. Ritningar som ingår i beslutet 
2. Granneyttrande 
3. Kontrollplan 

Upplysningar 
Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk trots att det inte fått laga 
kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet kungjorts i Post- och Inrikes 
Tidningar eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överklagas. 
 
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 §). 
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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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§ 216  

Nybyggnad ekonomibyggnad  

Beskrivning av ärendet 
Fastighet:  
Sökande:  
  
  
Ansökan avser bygglov för ekonomibyggnad för jord- och skogsbruk på 
fastigheten . 
Förhandsbesked finns inte sedan tidigare. 
Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området.  
LRF har yttrat sig i ärendet och har inga synpunkter. 
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Ett yttrande har inkommit där man inte har någon synpunkt på 
bygglovet men ställer sig frågande till fastighetsgränserna. Yttrandet bifogas 
i sin helhet.  

Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-11-10 
Ritning 2021-11-10 
Situationsplan 2021-11-10 
 

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: 0 kronor. Frivilligt bygglov. 
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Motivering 
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av 
mark- och vattenresurserna enligt miljöbalken 3 kap samt med den 
kommunala översiktsplanen. 
Ansökt åtgärd uppfyller kraven i PBL 2 kap. och ska inte föregås av 
detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i PBL 4 kap. 2 eller 3 §. 
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap. 
31 §. 
 
Bilagor 

1. Ritningar som ingår i beslutet 
2. Granneyttrande 
3. Servitutsavtal 

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. 
 
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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§ 217  

Ansökan förhandsbesked bostadshus,  

Beskrivning av ärendet 
Fastighet:  
Sökande:  
  
 
Ansökan avser förhandsbesked för bostadshus på fastigheten   
Trafikverket har yttrat sig i ärendet och påtalar att:  
Om den sökande önskar en anslutning till fastigheten, krävs tillstånd från 
Trafikverket. Detta yttrande utgör inget tillstånd utan det söks separat. Det 
bör vara möjligt att göra en anslutning till fastigheten. 
Det stora avståndet till väg gör att riktvärden för trafikbuller antagligen inte 
överskrids.  Trafikverkets yttrande bifogas i sin helhet. 
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Yttrande har inkommit från fastighetsägaren . 
Samhällsbyggnadsutskottet anser att de synpunkter som framförts inte kan 
utgöra skäl att vägra sökt bygglov/förhandsbesked. Det är naturligt stora 
fastigheter i området och denna ansökan avser en tomt om ca 5000 m2 som 
inte är onaturligt stor för området. 
Dala Vatten och avfall har beretts tillfälle att yttra sig, inga yttranden har 
inkommit. 
Dala Energi har inga synpunkter på ansökt åtgärd. 
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. 
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Beslutsunderlag 
Ansökan 2020-01-02 
Situationsplan 2020-01-02 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1.  Förhandsbesked beviljas 
2. Avgift: 0 kronor.  

Avgiften för förhandsbesked är i enlighet med fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa 2020-01-02 och beslut 
fattades 2021-12-09, 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). 

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. 
 
Bilagor 

1. Ritningar som ingår i beslutet 
2. Remissyttrande från Dala Energi 
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. 
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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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§ 218  

Anmälan om nedskräpad tomt  

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 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). 
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Beslutsunderlag 
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 
fastigheten  ovårdade skick. 
 

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

Beslutet skickas till 
Fastighetsägarna med REK  
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§ 219 Dnr 2021/1511 

Åtgärd avseende tillstånd att servera alkoholdrycker  
Restaurang Milano, Insjön 

Beskrivning av ärendet 
Malekia Handelsbolag har meddelats tillstånd att servera starköl vin 
spritdrycker vid Restaurang Milano, Insjön. Sektor för samhällsbyggnad har 
fått anledning att utreda huruvida serveringsverksamheten bedrivs i enlighet 
med reglerna i alkohollagen (2010:1622) samt huruvida åtgärd i form av 
erinran, varning eller återkallelse av tillstånd är aktuell. 
 

Beslutsunderlag 
Se utredning daterad 2021-12-06. 
 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Med stöd av alkohollagens 9 kap 18 § punkt 1 återkalla 

serveringstillståndet för Malekia HB, org.nr 969779-3256, 
Restaurang Milano, Hjultorget 20, 793 41 Insjön. 

 

Beslutet skickas till 
Sökande
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