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Ärendelista 
 

 § 17 Sektorschefen informerar 
 § 18 Avdelnings-/enhetschefer informerar 
 § 19 Meddelande samhällsbyggnad 
 § 20 Nybyggnad butik, olovlig byggnation Noret 2:478 
 § 21 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus,  
 § 22 Förhandsbesked Fritidshus,  
 § 23 Nybyggnad av fritidshus,  
 § 24 Nybyggnad av bastu, strandskyddsdispens  
 § 25 Nybyggnad av glampinganläggning, yttrande till MMD, Heden 8:18 
 § 26 Tillbyggnad en/tvåbostadshus,  
 § 27 Nybyggnad 7 st parhus och miljöbyggnad, Tällberg 59:3 
 § 28 Nybyggnad fritidshus  
 § 29 Nybyggnad avloppspumpstation, Hjortnäs s:41 
 § 30 Nybyggnad tryckstegringsstation, Hjortnäs s:41 
 § 31 Naturreservat Åkersön 
 § 32 Behovsutredning och tillsynsplan miljö 2021-2023 
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§ 17  

Sektorchefen informerar 

Beskrivning av ärendet 
 Bokslut klart plus 5,5 miljoner för sektorn för samhällsutveckling. 

Beror framförallt på försäljning av tomter, lantmäteriförrättningar 
som inte kunna genomföras samt stort antal bygglov. Fritid har gått 
med ett minus.  

 Budget 2021 ingen prognos i dagsläget. 
 Pandemin: 

- Myndighetsavdelningen håller på med tillsyn och kontroll. 8 mars 
öppnar biblioteket upp men kulturdelen fortsätter vara stängd tills 
vidare. Även Leksandshallen stängd. 

 Fortsätter arbetet med utrivning av dammar Limån.  
 Bygget sporthall flyter på, skalet kommer troligtvis vara klar till 

midsommar. Diskussioner gällande solceller pågår. Solcellerna 
planeras täcka behovet av uppvärmning för utbyggnaden.  

 Åkersön, upphandling för att stärka slänten. Jordspikning kommer 
göras. Kommer troligtvis göras under hösten. Handlar om en sträcka 
på ca 100 meter.  

 Göran Wigert kommer arbeta med intressegrupp Djura tillsammans 
med Åke.  

 Startat upp projektet väg Åhlbybadet.  
 Samarbetsprojekt med Leksands båtklubb påbörjat 
 Granberget, väldigt mycket folk och fina förhållanden. Folk sköter 

sig bra.  
 Gatapark-utredningen överlämnad till politiken för beslut.  
 Hållbarhetsarbetet går lite långsamt på grund av sjukskrivningar och 

att nyckelperson sagt upp sig.  
 Påbörjar rekrytering för ny planarkitekt  
 Ny GIS-ingenjör kommer den första mars.  
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Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Åke Sjöberg 
Verksamhetsekonom Christina Berg
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§ 18  

Avdelnings-/enhetschefer informerar 

Beskrivning av ärendet 

Avdelnings-/enhetschefer informerar 
Myndighetschef Jonas Slars: 

 Bygg, ca 90 fler ärenden än 2019. Med största sannolikhet pga 
pandemin. Sätter stora krav på personalen.  

Miljö 
 Livsmedelsinspektörerna helt upptagna med tillsyn för trängsel på 

restauranger  
 Från första maj kommer föräldraledig miljöinspektör tillbaka och då 

har avdelningen tre inspektörer.  
 

Chef strategisk planering Anna Ograhn  
Natur:  

 Bildande av naturreservat Åkersön. Presentats på utskottet.   
 Mycket jobb med naturkartan.  

 
Trafik:  

 Gräva i gatan, många ansökningar 
 Mycket arbete med gång- och cykelvägar 
 Remiss på riksintresse för kommunikation, riksväg 70 och järnväg.  

 
Översiktsplanering: 

 Kulturmiljöprogrammet, ska färdigställa hela.  
 Jobbet med Lummerhöjden fortsätter, första tankar kring ett 

arkitekturprogram 
 Centrumplanen, sprids över landet. Region Uppsala län och har 

frågat om vi vill berätta om vårt arbete med centrumutvecklingen.  
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 Översiktplanearbetet kommer bli lite haltade då planarkitekten som 
arbetat med denna slutar. 

Energi: 
 Ansökan till Energimyndigheten pågår för kommande år  

 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna  

Beslutet skickas till 
Sektorchef Åke Sjöberg 
Verksamhetsekonom Christina Berg 
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§ 19 Dnr 2020/1078 

Meddelande samhällsbyggnad 

Beskrivning av ärendet 
 Rapportering status överklagade ärenden 

 Rapportering status uppdrag från utskottet  

 Petrus Tegnér informerar utskottet om en enkät från 
vattenmyndigheterna som han kommer besvara. 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna  

Beslutet skickas till 
Sektorchef Åke Sjöberg
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§ 20 Dnr 2020/896 

Nybyggnad butik, olovlig byggnation Noret 2:478 

Beskrivning av ärendet 
Fastighet: NORET 2:47, NORET 2:48 
Sökande: ARE Noret AB 
 Tallskogsvägen 11 
 793 35 Leksand 
Byggenheten har uppmärksammats om olovlig byggnation på fastigheterna 
Noret 2:47, Noret 2:48 
 
Vid besök på plats 2020-12-07 kunde konstateras att stålstommen var rest 
utan att startbesked beviljats 
 
Byggherren har informerats om gällande regler och påföljder. Byggherren 
har beretts tillfälle att yttra sig över tillsynsnoteringen, yttrande inkom 2021-
02-11 där byggherren anger att det blev ett missförstånd mellan honom och 
byggentreprenören som gjorde att byggnationen startade. Yttrandet bifogas 
beslutet. 
 
Enligt 11 kap 51 § PBL ska, om någon bryter mot en bestämmelse i 8–10 
kap PBL. tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) 
 
I samma kapitel, 54 §, anges att byggsanktionsavgift inte ska tas ut om 
rättelse sker innan frågan om sanktion eller ingripande tas vid ett 
sammanträde med tillsynsmyndigheten. Vid besök på platsen 2021-01-21, 
samma dag som ärendet tas upp för beslut har någon rättelse inte skett i 
ärendet. 
 
Enligt 9 kap. 6 § 3 p § PBF, byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 
kap. 3 § PBL påbörja en sådan nybyggnad som kräver lov enligt 9 kap.2 § 
första stycket 1 eller 8 § första stycket 2 a, 3 eller 4 PBL eller anmälan enligt 
6 kap. 5 § första stycket 2, 9 eller 10 innan byggnadsnämnden har gett ett 
startbesked är:  
3 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,02 prisbasbelopp per kvadratmeter av 
byggnadens sanktionsarea. 
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Sanktionsarean som underlag för tillbyggnadens sanktionsavgift är 1320 m2– 
15 m2

 = 1305 m2. 
 
Om bygglov finns beviljat för åtgärden halveras sanktionsavgiften i enlighet 
med PBF 9 kap 3a § 
 
Enligt 11 kap 53 a § PBL får byggsanktionsavgiften sättas ned om avgiften 
inte står i rimlig proportion till den överträdelse som begåtts. 
 

Beslutsunderlag 
Tillsynsnotering 2020-12-07 
Foto 2020-12-0 
Yttrande byggherren 2021-02-11 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Att med stöd av 11 kap 51 § plan- och bygglagen (PBL) av byggherren på  

fastigheten Noret 2:47, Noret 2:48, ARE Noret AB, 559261-9356, 
Tallskogsvägen 11, 793 35 Leksand, ta ut en byggsanktionsavgift av:    
(3 x 47300)/2 + (47300 x 0,02 x 1305)/2 = 688 215 kronor, faktura skickas 
separat  

 
2. Att med stöd av 11 kap 53 a § sätta ned avgiften till en fjärdedel, 172 054:-. 

 
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 samhällsbyggnadsutskottets 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 
Byggherren på fastigheterna Noret 2:47, Noret 2:48 
Ekonomiavdelningen Leksands kommun 
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§ 21  

Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus, 
 

Beskrivning av ärendet 
Fastighet:  
Sökande:  
  
  
Ansökan avser förhandsbesked för bostadshus. 
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. 
Fastigheten ligger inom ett område av aktivt brukad jordbruksmark. 
Kommunens ställningstagande som gjordes vid framtagandet av 
översiktsplanen, var att så länge marken brukas bör den bevaras som 
åkermark.  
Utskottet för samhällsbyggnad saknar med hänvisning till ovanstående 
möjlighet att uttala en positiv inställning till aktuell ansökan. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2020-12-17 
Situationsplan 2021-01-11 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Sökanden ges möjlighet att ta del av ovanstående och inkomma med 

synpunkter inom tre veckor efter mottagandet av detta protokoll. 
 

Beslutet skickas till 
Sökanden
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§ 22  

Förhandsbesked Fritidshus,  

Beskrivning av ärendet 
Fastighet:  
Sökande: 
  
 
Ansökan avser förhandsbesked för fritidshus. Detaljplan eller 
områdesbestämmelser finns inte för området.  
Området ligger inom riksintresse för naturvårdssynpunkt. Fastigheten ligger 
även inom område där särskilda hushållningsbestämmelser enligt 
miljöbalkens (MB) 4 kap. ska iakttas med hänsyn till natur- och 
kulturvärdena och är därför av riksintresse. 
Enligt plan- och bygglagen (PBL) 2 kap. 5 § gällande ärenden om 
förhandsbesked ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet. Enligt PBL 2 kap. 6 § gällande ärenden om förhandsbesked ska 
bebyggelse utformas och placeras på den avsedda marken som är lämpligt 
med hänsyn till b.la stads- och landskapsbild, natur- och kulturvärdena på 
platsen och intresset av god helhetsverkan. 
Trafikverket har inget emot att positivt förhandsbesked ges. Det är möjligt 
att ordna en anslutning för fastigheten. Tillstånd krävs från Trafikverket för 
att få göra en anslutning för att säkerställa att väg och trafiksäkerhet inte 
påverkas negativt. Yttrandet bifogas protokollsutdraget. 
Miljöenheten tillstyrker förhandsbesked för fritidshus på rubricerad fastighet. 
VA-frågan bedöms kunna lösas på fastigheten. Däremot kan annan lösning 
än traditionell markinfiltration komma att krävas på grund av 
markförhållandena. Vid placering av avlopp måste hänsyn tas till 
grannfastigheters vattentäkter. Ansökan om enskild avloppsanläggning görs 
till samhällsbyggnadsutskottet/miljöenheten i god tid innan arbeten planeras 
att påbörjas. Vid handläggningen kan kommunicering behöva ske med ägare 
till nedströms liggande grannfastigheter. 
 
Vattentäkt ska placeras så att den inte riskerar att förorenas av ev. befintliga 
avloppsanläggningar på grannfastigheter, eller försvårar placering av ev. 
grannars vattentäkter och avloppsanläggningar. 
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LRF har lämnat muntligt yttrande i ärendet. Produktionsvärdet är lågt på 
marken och man betar där för att hålla skogen borta. Målet kommer att 
uppfyllas om det blir bebyggt och betesdriften runt den tilltänkte tomten går 
att ordna. 
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Inga yttranden har inkommit. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2020-12-28 
Situationsplan 2020-12-28 
 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Förhandsbesked beviljas 
2. Avgift: 8854 kronor (faktura skickas separat)  

 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2020-12-28 och beslut fattades 2021-02-18, 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.  

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. 
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Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om.  
Tala också om varför du menar att samhällsbyggnadsutskottet beslut är 
felaktigt och vilken ändring Du vill har i beslutet. 
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer. 
Samhällsbyggnadsutskottet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor 
från den dag du fick del av beslutet.  
 
Samhällsbyggnadsutskottet sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i 
Dalarnas län för prövning. 
 

Beslutet skickas till 
Sökanden
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§ 23  

Nybyggnad av fritidshus,  

Beskrivning av ärendet 
Fastighet:  
Sökande:  
 
  
Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området. Ansökan avser 
nybyggnad av fritidshus. Tomtplatsen placeras längre från vattnet än 100 m 
vid Getsarvssjön. 
Miljöenheten tillstyrker bygglov för fritidshus på rubricerad fastighet. VA-
frågan bedöms kunna lösas. Däremot är traditionell trekammarbrunn och 
markinfiltration för WC-avlopp tveksamt på grund av nedströms placerad 
vattentäkt på grannfastigheten  Infiltration av BDT-
avloppsvatten bör dock kunna ske. Alternativ för toalett kan vara torr 
toalettlösning, sluten tank eller minireningsverk. Ansökan om inrättande av 
avloppsanläggning ska göras till miljöenheten i god tid innan planerat arbete. 
I samband med ansökan ska en markundersökning göras. 
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Inga yttranden har inkommit. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2020-09-14 
Ritning 2021-01-28 
Situationsplan 2021-01-19 

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

31§. 
2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 

kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: 
Namn: Nils Berglund 
Adress: Gärde, Djuravägen 1, Leksand 

3. Avgift: 26 675 kronor (faktura skickas separat) 
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Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2021-01-28 och beslut fattades 2021-02-18, 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 §. 

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 §). 
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.  
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Samhällsbyggnadsutskottet sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i 
Dalarnas län för prövning. 
 

Beslutet skickas till 
Sökanden
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§ 24  

Nybyggnad av bastu, strandskyddsdispens  
 

Beskrivning av ärendet 
Fastighet:  
Sökande:  
  
 
Ansökan avser strandskyddsdispens för bastu. Aktuell plats är belägen vid 
sjön Molnbyggen. Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för 
området. Åtgärden är inte bygglovspliktig. 
Strandskydd råder enligt miljöbalken (MB) 7 kap. 13 §. Byggnadsförbud 
råder enligt MB 7 kap. 16 §. Friluftsliv, växt- och djurlivet i området 
påverkas inte av planerad byggnation. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-01-27 
Situationsplan 2021-01-27 
Foto 2021-01-27 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Strandskyddsdispens beviljas. Fastighetens landområde får tas i 

anspråk som tomt. 
2. Avgift: 2380 kronor (faktura skickas separat)  

Motivering 
Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18c kan 
anföras att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark. 
Bastun placeras ca 10 m från huvudbyggnaden. 
Såväl den aktuella fastighetens huvudbyggnad samt huvudbyggnaden på 
grannfastighetens hemfridszon har redan släckt ut allmänhetens tillträde till 
strandområdet. 
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Upplysningar 
Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som avses med 
dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den 
dag då beslutet vunnit laga kraft. 
Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet, varför utgången av besvärstiden 
- tre veckor från den dag Länsstyrelsen fått del av beslutet - bör avvaktas. 
 
 
Hur man överklagar 
Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till Leksands kommun,  
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se. 
 
Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om.  
Tala också om varför du menar att samhällsbyggnadsutskottet beslut är 
felaktigt och vilken ändring Du vill har i beslutet. 
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer. 
Samhällsbyggnadsutskottet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor 
från den dag du fick del av beslutet.  
 
Samhällsbyggnadsutskottet sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i 
Dalarnas län för prövning. 
 

Beslutet skickas till 
Sökanden 
Länsstyrelsen
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§ 25 Dnr 2019/670 

Nybyggnad av glampinganläggning, yttrande till MMD, 
Heden 8:18 

Beskrivning av ärendet 
Fastighet: HEDEN 8:18 
Utskottet för samhällsbyggnad beviljade 2019-08-22 bygglov och 
strandskyddsdispens för 6 st så kallade glampingtält samt en flytbrygga. 
Beslutet överklagades till Länsstyrelsen som beslutade att avvisa överklagan 
avseende strandskyddsdispens samt att avslå överklagan avseende bygglov. 
Beslutet gällande bygglovet överklagades då till mark- och miljödomstolen 
som nu har förelagt Leksands kommun att komma in med ett skriftligt 
yttrande.  

Beslutsunderlag 
Överklagan till mark- och miljödomstolen 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Uppgifterna i överklagan föranleder inte att 

Samhällsbyggnadsutskottet ändrar sin ståndpunkt, att bygglov kan 
beviljas. Dock kan klargöras att avståndet från tälten till 
servicebyggnaden är ca 100-140m. 

Beslutet skickas till 
Mark- och miljödomstolen, senast 22 februari
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§ 26  

Tillbyggnad en/tvåbostadshus,  

Beskrivning av ärendet 
Fastighet:  
Sökande: 
  
  
För området gäller detaljplan. Aktuell fastighet är bebyggd. Åtgärden strider 
mot detaljplanen genom att byggrätten överskrids.  
Berörda angränsande fastighetsägare har underrättats. Inga yttranden har 
inkommit. 
Del av bygganden placeras närmare allmän platsmark än 4,5 m. Kommunens 
mark/exploateringsingenjör har ingen erinran. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-12-04 
Ritning 2020-12-21  
Situationsplan 2020-12-21 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Liten avvikelse medges från gällande detaljplan. 

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

2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: 
Namn: Magnus Mårtensson 
Adress: Torget 4, Leksand 

3. Avgift: 16 410 kronor (faktura skickas separat) 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2020-12-21 och beslut fattades 2021-02-18, 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. 
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Motivering 
Åtgärden ligger inom område med gällande detaljplan. Åtgärden innebär en 
liten avvikelse mot detaljplanen. Avvikelsen är förenlig med detaljplanens 
syfte. Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov i enlighet med 
PBL 9 kap. 31 b §. 

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 §). 
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 
Sökanden
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§ 27 Dnr 2020/1321 

Nybyggnad 7 st parhus och miljöbyggnad, Tällberg 
59:3 

Beskrivning av ärendet 
Fastighet: TÄLLBERG 59:3 
Sökande: WiTiTo AB 
 Box 7 
 780 67 Sälen 
Åtgärden avser bygglov för nybyggnad av 7 st parhus och miljöbyggnad på 
fastigheten Tällberg 59:3. 
För området gäller detaljplan. Åtgärden överensstämmer med gällande 
detaljplan. Aktuell fastighet är obebyggd. 
Stadsarkitekten påpekar att föreslagen byggnation stämmer väl överens med 
karaktären i området och har inga synpunkter på sökt bygglov. 
Dala Energi har inga ledningar som berör området för byggnation så vi har 
inga invändningar på bygglovsansökan. 
Dala Vatten och avfall påpekar följande: Fastigheten ligger inom 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Det finns ingen 
förbindelsepunkt upprättad till fastigheten och anslutningsavgiften är ej 
erlagd sen tidigare.  
En separat diskussion pågår vid sidan av bygglovsprocessen mellan 
byggherren och DVAAB avseende förbindelsepunkters placering och hur 
dagvatten skall hanteras etc. Den diskussionen är styrande för den slutgiltiga 
placeringen och inget besked lämnas avseende detta i detta yttrande.  
Fastighetsägaren uppmanas dock att i god tid före planerad byggstart 
formellt till DVAAB, ansöka om anslutning till det allmänna VA-nätet, 
varefter DVAAB, meddelar placering av förbindelsepunkter för VA.  
Fastighetsägaren ska även ordna med godkänd vattenmätarplats/konsol och 
meddela DVAAB för installation av vattenmätare, innan fastigheten kan tas i 
bruk. Om mätare inte monterats kan schablondebitering komma att ske. Om 
fastighetsägare önskar kan extra vattenmätare installeras mot årlig avgift per 
vattenmätare.  

23



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(4) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-18 

 
  

Samhällsbyggnadsutskottet   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

Endast hushållsvatten får gå till spillvattenledning. Dag och dränvatten får ej 
kopplas till spillvattenledning.  
Synpunkter avfall 
Utrymme för källsortering i lägenhet:  
För att boende/verksamhetsutövare lätt ska kunna sortera sitt avfall är det 
viktigt att det finns utrymme för sortering i lägenheterna. I bostadslägenheter 
ska det enligt Boverkets byggregler, BBR 15 (BFS 2011:6) finnas plats för 
källsortering av avfall. Riktlinjen är att lägenheter ska förses med möjlighet 
till sortering motsvarande minst de fraktioner som anges i kommunens 
föreskrifter om hantering av hushållsavfall. Det innebär att utrymme ska 
finnas för utsortering av: brännbart restavfall, matavfall, returpapper samt 
förpackningar av färgat glas, ofärgat glas, metall, papper och plast = 8 
fraktioner.  
 
Dimensionering av miljöhus bedöms vara något i underkant. Hur stort ett 
avfallsutrymme behöver vara beror på många parametrar där möjligt 
hämtningsintervall och antal fraktioner som ska samlas in är viktiga. Då 
avfallshanteringen och lagstiftningen förändras över tid behöver 
avfallsutrymmen ofta dimensioneras i överkant samt planeras med 
flexibilitet för att över tid kunna anpassas till förändrat antal fraktioner och 
förändrade avfallsmängder. Viktigt är att tänka på att antalet fraktioner 
sannolikt kommer att öka och det är lämpligt att dimensionera även för 
fraktioner som textil, småelektronik, ljuskällor, grovavfall, återbruk med 
flera. 
Miljöhusets placering och framkomlighet för hämtningsfordon: För 
framkomlighet för sopbil måste vägen till fastigheten antingen vara en 
genomfart eller så ska lämplig vändplats finnas.  
DVAAB har inget att invända mot att bygglov beviljas. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2020-11-02 
Ritning 2020-11-02 
Situationsplan 2020-12-14 

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: 

24



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(4) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-18 

 
  

Samhällsbyggnadsutskottet   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

Namn:  Karl-Erik Lindgren 
3. Avgift: 74 072 kronor (faktura skickas separat) 

Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2020-12-14 och beslut fattades 2021-02-18, 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 §. 
 
Bilagor 

1. Ritningar som ingår i beslutet 
2. Remissyttrande från Dvaab, Dala Energi  

Upplysningar 
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked 
(enligt PBL 10 kap 3§). Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk 
trots att det inte fått laga kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet 
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar eftersom beslutet kan komma att 
upphävas om det överklagas. 
 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kontakta byggnadsinspektör Maths 
Ydron 0247-80496 i god tid innan. 
 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §). 
 
Beslutet får laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes 
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet. 
 
Hur man överklagar 
Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till Leksands kommun,  
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. 

25

mailto:kundtjanst@leksand.se


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4(4) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-18 

 
  

Samhällsbyggnadsutskottet   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

Samhällsbyggnadsutskottet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor 
från den dag du fick del av beslutet.  
 
Samhällsbyggnadsutskottet sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i 
Dalarnas län för prövning. 
 

Beslutet skickas till 
Sökanden
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§ 28  

Nybyggnad fritidshus  

Beskrivning av ärendet 
Fastighet:  
Sökande: 
  
 
Ansökan avser förhandsbesked för fritidshus på fastigheten  
Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området. 
Enligt plan- och bygglagen (PBL) 2 kap. 5 § gällande ärenden om 
förhandsbesked ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet. Enligt PBL 2 kap. 6 § gällande ärenden om förhandsbesked ska 
bebyggelse utformas och placeras på den avsedda marken som är lämpligt 
med hänsyn till b.la stads- och landskapsbild, natur- och kulturvärdena på 
platsen och intresset av god helhetsverkan. 
På den befintliga platsen finns idag befintliga mindre fritidshus och i direkt 
anslutning är ett par fastigheter bebyggda med fritidshus. Etableringen ligger 
precis utanför strandskyddat område. 
Dala Vatten och avfall påpekar följande: Fastigheten ligger ej inom 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten. VA har inga synpunkter 
angående den enskilda VA-anläggningen.  
Synpunkter avfall: Antagligen är det en grusväg fram till fastigheten och 
grusvägen lär ha en bärighet (25ton) samt vara tillräckligt bred för en 
slambil. Placeringen av slamanläggningen ser bra ut, dock svårt att se om det 
överstiger 10 meter från vägen (helst max 10m slangdragning), sen beror det 
på om slambilen kan åka in på infart/gården och ställa sig närmare. 
Slambilen behöver en vändplats samt lär det finnas bärighet i mark så inte 
slambilen kör fast. DVAAB har inget att invända mot att bygglov beviljas. 
Miljöenheten har påtalat följande: Miljöenheten tillstyrker bygglov för 
fritidshus. VA-frågan bedöms kunna lösas för fastigheten utan risk för 
människors hälsa eller miljön, under förutsättning att kommande föreskrifter 
för blivande vattenskyddsområde beaktas. 
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Ansökan om avloppsanläggning har inkommit till miljöenheten. 
Avloppsanläggningen får inte påverka den kommunala dricksvattentäkten, 
och ska klara rening motsvarande hög skyddsnivå för miljöskydd och 
hälsoskydd. För att avloppsanläggningen ska kunna slamtömmas krävs 
förmodligen att vägen förbättras, i enlighet med Dala Vatten och Avfalls 
”Råd och rekommendationer” för avfall från enskilda avloppsanläggningar. 
Beroende på inom vilken skyddszon fastigheten hamnar, kan det även bli 
tillståndsplikt och restriktioner avseende t.ex. vattentäkt, värmepump och 
schaktning. 
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Inga yttranden har inkommit.  
Stadsarkitekten har inga direkta synpunkter på sökt bygglov men det hade 
varit önskvärt att fönstren delades in i mindre rutor för att bli mindre 
dominerande och på så vis harmoniera bättre med karaktären på huset och 
traditionellt byggande i Leksand. 
Dala Energi har inga ledningar som berör fastigheten så vi har inga 
invändningar på bygglovet. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2020-12-14 
Situationsplan 2020-12-31 
Ritningar 2020-12-31 

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: 16 460 kronor (faktura skickas separat) 

Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2020-12-31 och beslut fattades 2021-02-18, 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. 
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Ansökt åtgärd uppfyller kraven i PBL 2 kap. och ska inte föregås av 
detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i PBL 4 kap. 2 eller 3 §. 
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap. 
31 §. 
 
Bilagor 

1. Ritningar som ingår i beslutet 
2. Remissyttrande från Miljö, Dvaab 

Upplysningar 
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked 
(enligt PBL 10 kap 3§). Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk 
trots att det inte fått laga kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet 
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar eftersom beslutet kan komma att 
upphävas om det överklagas. 
 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kontakta byggnadsinspektör Maths 
Ydron 0247-80496 i god tid innan. 
 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §). 
Beslutet får laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes 
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet. 
 
Hur man överklagar 
Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till Leksands kommun,  
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se. 
 
Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om.  
Tala också om varför du menar att samhällsbyggnadsutskottet beslut är 
felaktigt och vilken ändring Du vill har i beslutet. 
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer. 
Samhällsbyggnadsutskottet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor 
från den dag du fick del av beslutet.  
 
Samhällsbyggnadsutskottet sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i 
Dalarnas län för prövning. 
 

Beslutet skickas till 
Sökanden
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§ 29 Dnr 2020/1559 

Nybyggnad avloppspumpstation, Hjortnäs s:41 

Beskrivning av ärendet 
Fastighet: HJORTNÄS S:41 
Sökande: Leksand Vatten AB 
 Box 234 
 793 25 Leksand 
Ansökan avser bygglov för avloppspumpstation samt strandskyddsdispens 
på fastigheten Hjortnäs S:41. Aktuell plats är belägen vid sjön Siljan. 
Detaljplan 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. Allmänhetens tillgång till stranden 
kommer enbart att påverkas under byggtiden.  
Åtgärden avser pumpning av spillvatten för den nya överföringsleden mellan 
Leksand-Tällberg. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2020-12-17 
Ritning 2020-12-17 
Situationsplan 2020-12-17 

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

31§. 
2. Strandskyddsdispens beviljas.  

-Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18c 
kan anföras att aktuell åtgärd är en anläggning som måste ligga vid 
vatten.  

3. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av PBL 10 
kap. 23 §. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta 
ärende. Byggnadsarbetena får påbörjas när bygglovet vunnit laga 
kraft. Påbörjan tidigare sker på egen risk. 
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4. Med detta startbesked beslutar samhällsbyggnadsutskottet att 
kontrollplanen fastställs. Kontrollplanen ska inlämnas till 
byggavdelningen som underlag för slutbesked. 

5. Avgift: 4531 kronor (faktura skickas separat) 

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 aktuell åtgärd är en anläggning som måste ligga vid vatten. 
Åtgärden kommer inte påverka allmänhetens nyttjande av strandområdet. 
 
Bilagor 

1. Ritningar som ingår i beslutet 
2. Kontrollplan 

Upplysningar 
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 
förrän samhällsbyggnadsutskottet har gett ett slutbesked, om utskottet inte 
beslutar annat. Signerad kontrollplan ska inlämnas som underlag för 
slutbesked. 
Samhällsbyggnadsutskottet 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 vinner laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §). 
Beslutet vinner 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. 
 
Hur man överklagar 
Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till Leksands kommun,  
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Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se. 
 
Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om.  
Tala också om varför du menar att samhällsbyggnadsutskottet beslut är 
felaktigt och vilken ändring Du vill har i beslutet. 
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer. 
Samhällsbyggnadsutskottet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor 
från den dag du fick del av beslutet.  
 
Samhällsbyggnadsutskottet sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i 
Dalarnas län för prövning. 
 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen Dalarna
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§ 30 Dnr 2020/1560 

Nybyggnad tryckstegringsstation, Hjortnäs s:41 

Beskrivning 
Fastighet: HJORTNÄS S:41 
Sökande: Leksand Vatten AB 
 Box 234 
 793 25 Leksand 
Ansökan avser bygglov för tryckstegringsstation samt strandskyddsdispens 
på fastigheten Hjortnäs S:41. Aktuell plats är belägen vid sjön Siljan. 
Detaljplan 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. Allmänhetens tillgång till stranden 
kommer enbart att påverkas under byggtiden.  
Åtgärden avser tryckstegring för den nya överföringsleden mellan Leksand-
Tällberg. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2020-12-17 
Ritning 2020-12-17 
Situationsplan 2020-12-17 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut  
1. Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 31§. 
2. Strandskyddsdispens beviljas.  
- Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18c kan 
anföras att aktuell åtgärd är en anläggning som måste ligga vid vatten.  
3. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av PBL 10 kap. 
23 §. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 
Byggnadsarbetena får påbörjas när bygglovet vunnit laga kraft. Påbörjan 
tidigare sker på egen risk. 
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Med detta startbesked beslutar Samhällsbyggnadsutskottet att kontrollplanen 
fastställs. Kontrollplanen ska inlämnas till byggavdelningen som underlag 
för slutbesked. 
5. Avgift: 4531 kronor (faktura skickas separat) 

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 aktuell åtgärd är en anläggning som måste ligga vid vatten. 
Åtgärden kommer inte påverka allmänhetens nyttjande av strandområdet. 
 
Bilagor 

1. Ritningar som ingår i beslutet 
2. Kontrollplan 

Upplysningar 
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 
förrän samhällsbyggnadsutskottet har gett ett slutbesked, om utskottet inte 
beslutar annat. Signerad kontrollplan ska inlämnas som underlag för 
slutbesked. 
Samhällsbyggnadsutskottet 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 vinner laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §). 
Beslutet vinner 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. 
 
Hur man överklagar 
Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till Leksands kommun,  
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se. 
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Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om.  
Tala också om varför du menar att samhällsbyggnadsutskottet beslut är 
felaktigt och vilken ändring Du vill har i beslutet. 
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer. 
Samhällsbyggnadsutskottet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor 
från den dag du fick del av beslutet.  
 
Samhällsbyggnadsutskottet sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i 
Dalarnas län för prövning. 
 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen Dalarna
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§ 31 Dnr 2021/101 

Naturreservat Åkersön 

Beskrivning av ärendet 
Det planerade naturreservatet Åkersön utgörs av löv- och blandskog med 
höga naturvärden och friluftsvärden. Områdets betydelse som natur- och 
friluftsområde har länge varit känt för kommunen och förslag om att bilda 
naturreservat för området inkom första gången till kommunen redan år 1998. 
En process att bilda naturreservat inleddes år 2004 då en skötselplan för 
området togs fram i samråd med markägare, byn och allmänheten. Processen 
nådde den gången inte fram till beslut och ärendet blev vilande från och med 
år 2007. 
År 2011 invigdes kulturstigen ”Se människan” i området. Projektet syftar till 
att skapa tillgänglighet för alla och genomfördes i samverkan av personer 
med olika funktionsvariationer samt konstnärer. 
Processen om reservatsbildning återupptogs år 2020. Ett delområde 
värderades under året och ett skifte köptes i samband med detta till 
kommunen. Förutom en liten del där markägaren valt att skriva intrångsavtal 
ägs marken idag av Leksands kommun. Den nya avgränsningen av området 
är något mindre än i de ursprungliga planerna. 
Samtal har förts med Naturvårdsverket angående markåtkomstbidrag och ett 
positivt förhandsbesked till detta har beviljats. Området är ca 7,2 hektar. 
Kommunen har nu tagit fram ett förslag till beslut och skötselplan som är 
färdigt för att skickas på remiss till myndigheter och andra intressenter i 
området. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Förslag till reservatsbeslut och skötselplan  
Beslutskarta 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Godkänna att remissversionen av beslut- och skötselplan skickas ut 

på samråd till myndigheter och intressenter i området. 
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Beslutet skickas till 
Ville Pokela/ Strategisk planering, naturenheten
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§ 32 Dnr 2021/148 

Behovsutredning och tillsynsplan miljö 2021-2023 

Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen har enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ansvar för 
tillsynsvägledningen i länet. Med tillsynsvägledning avses utvärdering, 
uppföljning och samordning av operativ tillsyn samt stöd och råd till 
operativa tillsynsmyndigheter. Vid uppföljningen granskas planeringen av 
tillsynen utifrån miljötillsynsförordningens regler, de organisatoriska 
förutsättningarna att genomföra en oberoende tillsyn samt det praktiska 
genomförandet av tillsynen. Det yttersta syftet och målet med uppföljning 
och utvärdering av kommunernas tillsyn är att det ska vara en effektiv, 
rättssäker och likvärdig tillsyn i hela landet. Uppföljningen bygger på 
granskning av inskickade dokument och de uppgifter som framkommit vid 
skypemötet den 9 oktober 2020.  
 
Med anledning av ovanstående har en behovsutredning tagits fram för 
miljöenhetens verksamhet för 2021-2023. Denna behovsutredning kommer 
utvärderas vid utgången av varje år för att säkerställa att behovet av tillsyn är 
utfört på ett rättssäkert och effektivt sätt. 
Till denna behovsutredning har en tillsynsplan upprättats för verksamheten 
för 2021, denna tillsynsplan skall omarbetas inför varje år. Uppföljning 
kommer ske kvartalsvis och redovisas för samhällsbyggnadsutskottet. 
Tillsynsplanen anger hur miljöenheten 
(kommunstyrelsen/samhällsbyggnadsutskottet) planerar att uppfylla sitt 
uppdrag enligt miljöbalken med flera lagar inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet. Den omfattar även naturvårdsfrågorna, som dock ligger 
under Avdelningen för strategisk planerings ansvar.  
Planen anger hur de tillgängliga resurserna ska användas för att göra mest 
miljönytta. 

Beslutsunderlag 
Behovsutredning 2021-02-12 
Tillsynsplan 2021-02-12 
Länsstyrelsens revisionsrapport 2020-10-27 
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Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Anta behovsutredningen för miljöenhetens verksamhet 2021-2023 
2. Anta tillsynsplanen för miljöenhetens verksamhet för 2021 
3. Skicka behovsutredning och upprättad tillsynsplan till Länsstyrelsen  

 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen Dalarna
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