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§ 44 Nybyggnad en/tvåbostadshus,  
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§ 46 Förhandsbesked för nybyggnad bostadshus,  
§ 47 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus,  
§ 48 Montering av solceller,  
§ 49 Ansökan om bidrag för pumpreparation Dragsängarna 
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§ 51 Förnyad ansökan om planbesked för Limsjöänget 
§ 52 Detaljplan för Limsjöänget 
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§ 54 Uppdrag framtagande ny riktlinjer för serveringstillstånd 
§ 55 Hundrastgårdar 
§ 56 Riktlinje solceller 
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§ 33 Dnr 2021/185 

Införande av digital signering av protokoll för utskott, 
nämnder och kommunfullmäktige 

Beskrivning av ärendet 
Helén Norling från Administrativ service informerar om digital signering av 
protokoll. Från och med april kommer protokoll justeras digitalt med hjälp 
av bankid.  

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Tacka för informationen 

Beslutet skickas till 
Nämndsekreteraren 
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§ 34  

Sektorchefen informerar 

Beskrivning av ärendet 
 Första prognosen visar på ett underskott på 400 000 kronor. Det är 

primärt Leksandshallen som går back. Övriga verksamheter går bra.  
 Rekrytering av fastighetsstrateg pågår. 
 En sektorsövergripande grupp har tillskapats för att titta på vilka 

aktiviteter man kan erbjuda kommunens ungdomar över loven.  
 Granberget håller öppet under påsk.  
 Sporthallsbygget rullar på, till midsommar kommer stommen finnas 

på plats.  
 Projekt Åhlbybadet, kollar på olika möjliga vägsträckningar.  
 Diskussioner med Trafikverket gällande GC-väg till Häradsbygden.  
 Hållbarhetsarbetet, anlitat en certifierad hållbarhetsstrateg för att 

starta upp arbetet.   
 Projekt fria vandringsvägar Limån, håller på att arbeta fram ett 

samarbetsavtal. 
 Vägbelysning, suttit med Dala Energi för att se hur vi ska sköta 

denna.  
 Lämnat in rivningslov för Torgkiosken. 
 Näringslivsvecka förra veckan, tre filmer företagsbesök. 
 Förra veckan två presentationer om Lummerhöjden tillsammans med 

förtroendevalda. Ca 30 deltagare. 
 Kulturhus och biblioteket, stängda till 12 april. 
 Gymmet på Leksandshallen har öppnats upp delvis. 
 Ingen Valborg, antagligen inget nationaldagsfirande och beslut 

väntas snart gällande midsommar. 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna 
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Beslutet skickas till 
Sektorchef Åke Sjöberg 
Verksamhetsekonom Christina Berg 
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§ 35  

Avdelnings-/enhetschefer informerar 

Beskrivning av ärendet 
Chef strategisk planering Anna Ograhn 
Natur 

 Naturreservat Åkersön, ute på remiss nu.  
 Stor efterfrågan på tryckta vandringsledskartan, denna har varit slut 

men har nu gjorts nytryck.  
 Blivit beviljade LONA-medel för ett projekt som heter ”Kulturstigar” 

kopplat till vandringsleder 
 Kommunekolog Åsa Rydell har blivit tillfrågad att vara med i en 

referensgrupp gällande arbetet med invasiva arter.  
 Vi har fått hjälp att röja runt Limsjön genom Skogsstyrelsen projekt 

”Gröna jobb”. Det har genererat stora högar med ris som antagligen 
kommer ligga till hösten på grund av brandrisk då dessa planeras att 
eldas upp.  

 Jobbat vidare med Vatten- och fiskvårdsplan, har erhållit 300 000 i 
bidrag för detta arbete. Handlat upp en konsult, inventering av bäckar 
kommer börja i april. Planen uppskattas kunna vara klar under året 

Trafik 
 Jobbar på med uppdatering av cykelplanen, hoppas kunna visa något 

på april/maj mötet.  
 Mycket grävansökningar. 
 Åtgärdsvalsstudie för riksväg 70, deltagit i möten kring detta. 

Leksand till Djurås med som utpekade objekt  
 Trafikutredning detaljplan Limsjöänget pågår. 

Energi 
 Lämnat in ansökan till Energimyndigheten gällande perioden 2021-

2022 för att kunna fortsätta klimatrådgivning.   
 

6



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-03-18 

 
  

Samhällsbyggnadsutskottet   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

Översiktlig planering 
 Deltar i pågående rekrytering av planarkitekt. 
 Fortsatt arbetar med kulturmiljöprogrammet, ser över möjligheten att 

producera någon form av informationsfilm eller liknande.  
 Mycket arbete med Lummerhöjden; skötselplan, detaljplan, 

arkitekturprogram etc.  
 Mycket bygglovsfrågor kopplat till kulturmiljöprogrammet 

 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna  

Beslutet skickas till 
Sektorchef Åke Sjöberg 
Verksamhetsekonom Christina Berg
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§ 36 Dnr 2021/268 

Meddelande samhällsbyggnadsutskottet 2021 

Beskrivning av ärendet 
 Leksandsbostäders planerade flerbostadshus på 

Storgärdet/Käringberget har överklagats till mark- och 
miljödomstolen 

 Överklagande av kommunens beslut enligt miljöbalken, den 19 
februari 2020 med dnr 2020–28, om avgift för handläggning, 
Leksand kommun. Länsstyrelsen avslår överklagan.  
Länsstyrelsen anser att nämndens beslut är rimligt enligt kommunens 
gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens områden 
senast antagen av kommunfullmäktige den 14 oktober 2019. Vad 
överklagande anfört i sitt överklagande ger inte skäl till en annan 
bedömning. Överklagan avslås därmed. 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Åke Sjöberg
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§ 37 Dnr 2020/1132 

Mål- och resultatrapporter 2020 - sektor 
samhällsutveckling 

Beskrivning av ärendet 
Kvalitetsutvecklare Jenny Sarén presenterar resultat i relation till politiska 
mål 2020, sektorplan 2021 samt sektorns resultat i förhållande till vision 
2025. 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna 

Beslutet skickas till 
Kvalitetsutvecklare
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§ 38 Dnr 2021/223 

Ansökan bostadsanpassningsbidrag 

Beskrivning av ärendet 
 

 

Sektorns/avdelningens bedömning 
 

 
  

Enligt 8 § Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag lämnas inte bidrag 
om sökta åtgärder behöver utföras på grund av att grundläggande 
bostadsfunktioner saknas eller har avsevärda brister.  
Med grundläggande bostadsfunktioner avses funktioner som i idag förväntas 
finnas i alla bostäder. I jordabalkens bestämmelse om lägsta godtagbara 
standard anges bland annat att det i lägenheter ska finnas anordningar för 
uppvärmning, tillgång till varmt och kallt vatten samt för avlopp för 
spillvatten.  
Vidare ska det finnas anordning för personlig hygien – omfattande toalett 
och tvättställ samt badkar eller dusch – och anordning för matlagning – 
omfattande spis, diskho, kylskåp, förvaringsutrymmen och avställningsytor – 
samt anordning för hushållstvätt inom fastigheten eller inom rimligt avstånd 
från den (proposition 2017/18:80 sid 72). 
Kommunen bedömer att bostaden ej uppfyller kraven för grundläggande 
bostadsfunktioner.  
Att ändra från en fritidsbostad till bostad är enligt kommunen ändrat 
användningssätt. Kraven i bygglagstiftningen som gäller för ändring blir 
tillämpliga. Kommunen bedömer därför att fastigheten inte är att betrakta 
som en fullgod permanentbostad. Sökt anpassning bedöms också vara en 
sådan generell anpassning av bostäder som är föranledd av väsentligen andra 
orsaker än sådan som direkt har att göra med funktionsnedsättningen.  
Kommunen bedömer att bidrag inte ska beviljas för åtgärder som måste 
tillgodoses via plan- och bygglagen och Bostadsverkets byggregler. 
Kommunen gör bedömningen att den som flyttar till ett fritidshus för att bo 
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där permanent måste vara medveten om att man själv måste bekosta sådana 
åtgärder, som har med standardhöjningen från fritidshusstandard till 
villastandard att göra och som rådde då man flyttade till fritidshuset.  

Beslutsunderlag 
 

 

  
 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Avslå ansökan om bidrag för hygienrum och ombyggnad av kök 

Skäl för avslag 
Enligt 8 § Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag lämnas inte bidra 
om sökta åtgärder behöver utföras på grund av att grundläggande 
bostadsfunktioner saknas eller har avsevärda brister.  
Med grundläggande bostadsfunktioner avses funktioner som i dag förväntas 
finnas i alla bostäder. I jordabalkens bestämmelse om lägsta godtagbara 
standard anges bland annat att det i lägenheter ska finnas anordning för 
uppvärmning, tillgång till varmt och kallt vatten samt för avlopp för 
spillvatten. Vidare ska det finnas anordning för personlig hygien – 
omfattande toalett och tvättställ samt badkar eller dusch – och anordning för 
matlagning – omfattande spis, diskho, kylskåp, förvaringsutrymmen och 
avställningsytor – samt anordning för hushållstvätt inom fastigheten eller 
inom rimligt avstånd från den (proposition 2017/18:80 sid 72) 
Kommunen bedömer att bostaden ej uppfyller kraven på grundläggande 
bostadsfunktioner. Detta gäller då det är ett fritidshus och att det saknar vissa 
grundläggande bostadsfunktioner i bostaden, varför bidrag ej beviljas.  

Hur man överklagar 
Om du tycker att beslutet är felaktig kan du överklaga det. Skriv i så fall ett 
brev ställt till förvaltningsrätten och tala om vilket beslut det gäller. Skriv 
ärendenummer och datum när beslutet fattades eller skicka en kopia på 
beslutet. Skicka med kopior på andra handlingar som du tycker är viktiga för 
ditt ärende och beskriv varför du tycker kommunens beslut är felaktigt. Tala 
också om vilken ändring du vill ha. Skriv under brevet och förtydliga din 
namnteckning. Uppge ditt personnummer, din postadress och telefonnummer 
dör man kan nå dig. Brevet inlämnas till kommunen som vidarebefordrar det 
till förvaltningsrätten om kommunen inte ändrar sitt beslut. För att ditt 
överklagande ska tas upp måste kommunen ha fått ditt brev inom tre veckor 
från den dag du tog del av beslutet. 
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Beslutet skickas till 
Sökande  
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§ 39  

Utvändig ändring, montering solceller,  

Beskrivning av ärendet 
Fastighet:  
Sökande: 
  
  
Åtgärden avser montering av solceller på bostadshus. Fastigheten ligger inom 
riksintresse för kulturmiljö. 
Stadsarkitekten har yttrat sig enligt följande: Sökt bygglov för solceller berör en 
fastighet som ligger inom riksintresse för kulturmiljövård för Västanvik samt 
ingår i pågående arbete med kulturmiljöprogram för Leksands kommun. I 
kulturmiljöprogrammet finns inte denna fastighet specifikt utpekad men är ändå 
väldigt synlig från vägen genom byn och en förändring påverkar på så vis 
helhetsupplevelsen där de flesta husen har röda tegeltak. Det bästa hade varit 
att enbart placera solcellerna på den västra sidan av taket vilket också ser mest 
fördelaktigt ut i förhållande till solinstrålning. På den östra sidan som är synlig 
från vägen är det föreslaget solceller på i princip hela taket. Om det är 
angeläget att ha solceller även på denna sida vore önskvärt om det gick att 
minska ner antalet celler så att lite mer av det ursprungliga takkaraktären är 
kvar, alternativt placera på någon av tillbyggnaderna så det inte blir lika 
dominerande.  
Byggenhetens bedömning är att trots att byggnaden ligger inom riksintresse för 
kulturmiljövård bör det vägas in att den aktuella byggnaden inte är specifikt 
utpekad i kulturmiljöprogrammet. Byggnadens röda tegeltak kommer att ligga 
kvar under solcellerna, d v s det är en reversibel åtgärd där befintligt tak bevaras 
samt kommer att vara synligt runt om panelerna. Det kan även ses som mer 
estetiskt att lägga över en större centrerad yta än endast en del av taket. Vid en 
avvägning mellan det enskilda intresset av att få belägga hela taket med solceller 
och det allmänna intresset av att de kulturhistoriska värdena i området inte 
skadas anser byggenheten att det enskilda intresset väger tyngre i det aktuella 
fallet. 
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Beslutsunderlag 
Ansökan 2020-12-22 
Placering och ritningar 2020-12-22 
Placering alternativ 1 2020-12-22 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 30 §. 
2. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av PBL 10 kap. 

23 §. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende 
3. Med detta startbesked beslutar samhällsbyggnadsutskottet att 

kontrollplanen fastställs. Kontrollplanen ska inlämnas till 
byggavdelningen som underlag för slutbesked. 

4. Avgift: 1703 kronor (faktura skickas separat) 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2020-12-22 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 §. 
Enligt PBL 2 kap. 6 § gällande ärenden om bygglov hänsyn tas till b.la stads- 
och landskapsbild, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av god 
helhetsverkan. Samhällsbyggnadsutskottet gör bedömningen att det enskilda 
intresset av att få belägga hela taket med solceller väger tyngre än det allmänna 
intresset av att de kulturhistoriska värdena i området, då det inte bedöms skadas 
nämnvärt i det aktuella fallet. 

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. 
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 
förrän samhällsbyggnadsutskottet har gett ett slutbesked, om utskottet inte 
beslutar annat. Signerad kontrollplan ska inlämnas som underlag för slutbesked. 
Samhällsbyggnadsutskottets beslut om startbesked upphör att gälla den dag då 
beslutet om bygglov upphör att gälla. 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §). 
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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 
Sökanden
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§ 40  

Tillbyggnad en/tvåbostadshus,  

Beskrivning av ärendet 
Fastighet:  
Sökande: 
  
  
Ansökan avser flytt av befintlig lada samt tillbyggnad av bostadshus. 
Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-01-27 
Ritning 2021-03-10 
Situationsplan 2021-03-10 

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: Jan Erik Stors 
Adress: Bergsängs backar 85, Leksand 

3. Avgift: 15 879 kronor (faktura skickas separat) 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2021-01-27 och beslut fattades 2021-03-18, vilket innebär att lagstadgade 
tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 
a § plan- och bygglagen 2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår av bilagan. 

Motivering 
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av 
mark- och vattenresurserna enligt miljöbalken 3 kap samt med den 
kommunala översiktsplanen. 
Ansökt åtgärd uppfyller kraven i PBL 2 kap. och ska inte föregås av 
detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i PBL 4 kap. 2 eller 3 §. 
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap. 
31 §. 
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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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§ 41  

Förhandsbesked bostadshus, garage/lada samt 
gästhus,  

Beskrivning av ärendet 
Fastighet:  
Sökande:  
 
 
Ansökan avser förhandsbesked för bostadshus, garage/lada samt gästhus. 
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. 
Området ligger inom riksintresse för friluftsliv. 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. 
Fastigheten kommer att hamna precis utanför verksamhetsområdet för vatten 
och spillvatten men kommer att kunna anslutas till det allmänna VA-nätet 
via avtalsanslutning. Dala Vatten och Avfalls yttrande bifogas 
protokollsutdraget. 
LRF Leksand tillstyrker förhandsbesked på den aktuella fastigheten. Marken 
är inte aktivt brukad utan har varit igenväxt med busk och sly som nu delvis 
röjts bort. 
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Inga yttranden har inkommit. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-01-19 
Situationsplan 2021-01-19 
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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 2021-01-19 och beslut fattades 2021-03-18, 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. 
 
Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om.  
Tala också om varför du menar att samhällsbyggnadsutskottet beslut är 
felaktigt och vilken ändring Du vill har i beslutet. 
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer. 
Samhällsbyggnadsutskottet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor 
från den dag du fick del av beslutet.  
 
Samhällsbyggnadsutskottet sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i 
Dalarnas län för prövning. 
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Beslutet skickas till 
Sökanden
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§ 42  

Ändrad användning, ombyggnad,  

Beskrivning av ärendet 
Fastighet:  
Sökande: 
  
 
Ansökan avser ändring av befintlig lada till gäststuga. Detaljplan eller 
områdesbestämmelser finns inte för området. 
Stadsarkitekten har yttrat sig enligt följande: Berörd fastighet är belägen i 
byn Norr Rälta vilken har höga kulturvärlden och en sammanhållen karaktär 
med faluröda hus och tegelröda tak. Aktuell fastighet har bedömt besitta 
särskilda kulturvärden enligt pågående kulturmiljöprogram varför det är 
extra viktigt med utformning vid ev förändringar för att bibehålla dessa 
kulturvärden. Utifrån dessa aspekter anser jag inte att det är lämpligt att 
byta till ett svart plåttak utan ombyggnad av befintligt 
portlider/portliderstuga bör även fortsättningsvis ha rött lertegeltak. Helst 
hade även det lägre taket mitt på byggnaden sparats för att bryta ner höjden 
och bevara karaktären. Vad gäller nytillkommande fönster bör dessa 
utformas med spröjs så de harmonierar med befintlig huvudbyggnad på 
gården. Befintliga spetsvinkliga stuprör utgör även de ett kulturmiljövärde 
och bör bevaras.  
Efter dialog mellan sökanden och stadsarkitekten har sökanden meddelat att 
de ändrar sin ansökan till att gälla lertegel som takmaterial. Fönstren 
kommer att förses med spröjs på ett sätt som ansluter till huvudhuset samt 
närliggande fastighet. De har även för avsikt att förse portlidersugan med 
stuprör med skarpa vinklar eftersom det var ett önskemål att även denna 
detalj bevarades. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-01-05 
Ritning 2021-02-15 
Situationsplan 2021-01-05 
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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: 5141 kronor (faktura skickas separat) 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2021-02-15 och beslut fattades 2021-03-18, 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. 
Signerad kontrollplan ska inlämnas som underlag för slutbesked. 
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 
förrän samhällsbyggnadsutskottet har gett ett slutbesked, om utskottet inte 
beslutar annat. 
Samhällsbyggnadsutskottets beslut om startbesked upphör att gälla den dag 
då beslutet om bygglov upphör att gälla. 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §). 
Beslutet får laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes 
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet. 
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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 
Sökanden
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§ 43  

Strandskyddsdispens för brygga 

Beskrivning 
Fastighet:  
Sökande: 
  
 
Ansökan avser nybyggnad av attefallsbyggnad och strandskyddsdispens. 
Aktuell plats är belägen vid sjön Stångtjärn. Detaljplan eller 
områdesbestämmelser finns inte för området.  
Strandskydd råder enligt miljöbalken (MB) 7 kap. 13 §.  
Byggnadsförbud råder enligt MB 7 kap. 15 §.  
Sökande avser att uppföra en anmälningspliktig attefallsbyggnad på 
fastigheten. Hela fastighetens yta ligger inom 43m från strandlinjen. 
Befintlig byggnad ligger ca 11 meter från strandlinjen.  
Åtgärden bedöms inte påverka växt och djurlivet på ett negativt sätt.  
 
Då byggnation sker närmare tomtgräns än 4,5m har medgivande lämnats 
från berörd granne.  

Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-02-08 
Situationsplan 2021-02-08 
Ritningar 2021-02-08 
Översikt 2021-02-09 
Foton 2stycken, 2021-02-22 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Strandskyddsdispens beviljas. 
2. Fastighetens landområde får tas i anspråk som tomt. 
3. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av PBL 10 

kap. 23 §. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta 
ärende 
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4. Med detta startbesked beslutar samhällsbyggnadsutskottet att 
kontrollplanen fastställs. Kontrollplanen ska inlämnas till 
byggavdelningen som underlag för slutbesked.  
Åtgärden får dock ej påbörjas innan beslut om strandskyddsdispens 
har vunnit laga kraft.  
 

5. Avgift: 4665 kronor (faktura skickas separat)  
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2021-02-09 handläggningstiden för anmälningspliktig 
åtgärd har förlängts genom beslut KOS 2021/7. Beslut fattades 2021-03-18, 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 
Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18c kan 
anföras att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark.  
Befintliga byggnaders placering utgör redan idag uppfattningen av att 
fastigheten är privat och det upplevs inte naturligt att passera mellan 
byggnaderna och vattenlinjen.  
 
Bilagor 

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

Upplysningar 
Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet, varför utgången av besvärstiden 
- tre veckor från den dag Länsstyrelsen fått del av beslutet - bör avvaktas. 
 
Strandskyddsdispensens giltighetstid sammanfaller med starbeskedet. 
 
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. 
 
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 
Sökande 
Länsstyrelsen 
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§ 44  

Nybyggnad en/tvåbostadshus,  

Beskrivning av ärendet 
Fastighet:  
Sökande:  
 
  
För området gäller detaljplan. Åtgärden överensstämmer med gällande 
detaljplan.  
Åtgärden avser nybyggnad av enbostadshus. 
DVAAB har inga synpunkter. Yttrandet bifogas beslutet. 
Dala energi har inga synpunkter. Yttrandet bifogas beslutet. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-01-29 
Ritning 2021-01-29 
Situationsplan 2021-01-29 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut  
1. Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 30 

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

kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: 
Namn: Magnus Mårtensson 
Adress: Torget 4, 793 30 Leksand 

3. Avgift: 24 048 kronor (faktura skickas separat) 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2021-01-29 och beslut fattades 2021-03-18, vilket innebär att lagstadgade 
tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 
a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår av bilagan. 

Motivering 
Åtgärden ligger inom område med gällande detaljplan.  
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap. 
30 §. 
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Bilagor 
1. Ritningar som ingår i beslutet 
2. Remissyttrande från DVAAB, Dala Energi 
3. Kallelse till tekniskt samråd 

 

Upplysningar 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt 
samråd bifogas beslutet. 
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked 
(enligt PBL 10 kap 3§). Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk 
trots att det inte fått laga kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet 
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar eftersom beslutet kan komma att 
upphävas om det överklagas. 
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt PBL 10 
kap. 4 §. 
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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§ 45  

Strandskyddsdispens för brygga,  

Beskrivning av ärendet 
Fastighet:  
Sökande:  
  
  
Ansökan avser strandskyddsdispens för brygga. Aktuell plats är belägen vid 
sjön Opplimen. Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området. 
Strandskydd råder enligt miljöbalken (MB) 7 kap. 13 §. Byggnadsförbud 
råder enligt MB 7 kap. 16 §.  
Sökanden har idag båten på samma plats men vill kunna angöra till en 
brygga på grand av mycket sten och vass som förstör båten. Efter besök på 
platsen görs bedömningen att friluftsliv, växt- och djurlivet i området inte 
påverkas av planerad byggnation. Platsen ligger precis bredvid Riksväg 70 
och en cykelväg. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2020-10-13 
Situationsplan 2020-10-13 
Ritningar 2020-11-23 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Strandskyddsdispens beviljas.  
- Bryggans yta får användas för ändamålet. Platsen ska fortfarande 

vara tillgänglig för allmänheten och får inte privatiseras. 
2. Avgift: 2365 kronor (faktura skickas separat) 

Motivering 
Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt PBL 2 kap. 4-5 §§ och 8 kap 
9 §. 
Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18c kan 
anföras att aktuell åtgärd är en anläggning som måste ligga vid vatten. 
Allmänhetens tillträde till strandområdet begränsas inte av en etablering på 
platsen och växt- och djurlivet bedöms inte påverkas. 
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Bilagor 

1. Ritningar som ingår i beslutet 

Upplysningar 
Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet, varför utgången av besvärstiden 
- tre veckor från den dag Länsstyrelsen fått del av beslutet - bör avvaktas. 
  
Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som avses med 
dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den 
dag då beslutet vunnit laga kraft. 
 
Hur man överklagar 
Om Du vill överklaga detta beslut skall Du skriva till Leksands kommun,  
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se. 
Tala om i brevet vilket beslut Du överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför 
Du menar att 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 
Sökanden 
Länsstyrelsen
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§ 46  

Förhandsbesked för nybyggnad bostadshus. 
 

Beskrivning av ärendet 
Fastighet:  
Sökande:  
 
  
Ansökan avser förhandsbesked för bostadshus.  
Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området. 
 
Förhandsbesked har tidigare beviljats på fastigheten 2014-12-16 § 178 men 
inget bygglov söktes. Nu har en ny ansökan om förhandsbesked inkommit. 
  
Dala Vatten och Avfall AB har inga synpunkter på ansökan. Anslutning kan 
ske till kommunala vatten- och avloppsledningar. Yttrandet bifogas beslutet. 
LRF tillstyrker förhandsbesked. Yttrandet bifogas beslutet. 
Utfart avses ske mot bygattu. 
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Inga yttranden har inkommit.  
 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-01-20 
Situationsplan 2021-01-20 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut  
1. Förhandsbesked beviljas 
2. Avgift: 9139 kronor (faktura skickas separat)  

 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2021-01-20 och beslut fattades 2021-03-18, 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). 
 

31



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-03-18 

 
  

Samhällsbyggnadsutskottet   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

Motivering 
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av 
mark- och vattenresurserna enligt MB 3 kap. samt med den kommunala 
översiktsplanen. 
Ansökt åtgärd uppfyller kraven i PBL 2 kap. och ska inte föregås av 
detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i PBL 4 kap. 2 eller 3 §.  
Lokalisering är förenlig med kommunens översiktsplan. Fastigheten bedöms 
vara en lämplig tomtplats och en naturlig förtätning av befintlig byklase. 
 
Bilagor 

1. Ritningar som ingår i beslutet 
2. Remissyttrande från DVAAB, LRF 

Upplysningar 
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år 
efter det att beslutet vunnit laga kraft enligt PBL 9 kap. 39 §. Sökanden 
upplyses också om att förhandsbeskedet inte medför rätt att påbörja den 
sökta åtgärden. 
 
Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes 
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet. 
 
Hur man överklagar 
Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till Leksands kommun,  
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se. 
 
Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om.  
Tala också om varför du menar att samhällsbyggnadsutskottet beslut är 
felaktigt och vilken ändring Du vill har i beslutet. 
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer. 
Samhällsbyggnadsutskottet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor 
från den dag du fick del av beslutet.  
 
Samhällsbyggnadsutskottet sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i 
Dalarnas län för prövning. 
 

Beslutet skickas till 
Sökanden 
LRF
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§ 47  

Beskrivning 
Fastighet:  
Sökande:  
  
  
Ansökan avser förhandsbesked för fritidshus 
Fastigheten ligger inom område där särskilda hushållningsbestämmelser 
enligt Miljöbalken (MB) 4 kap ska iakttas med hänsyn till natur- och 
kulturvärdena och är därför av riksintresse.  
LRF har yttrat sig i ärendet och ställer sig negativa till att bevilja 
förhandsbesked för att bebygga marken eftersom den idag är aktivt brukad 
jordbruksmark. 
Stadsarkitekten har även yttrat sig om ställningstagandet som gjordes vid 
framtagandet av översiktsplanen för kommunen, som var att så länge marken 
brukas bör den bevaras som åkermark. Om detta skulle upphöra kan området 
i framtiden vara lämpligt för bebyggelse. 
Eftersom samhällsbyggnadsutskottet har för avsikt att inte bevilja 
förhandsbesked har kommunikation har skett med sökanden som har kommit 
in med ett yttrande. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2020-12-17 
Situationsplan 2021-01-22 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Förhandsbesked kan inte beviljas. 
2. Avgift. 5321 kronor (faktura skickas separat) 

 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa 2021-01-22 och beslut fattades 
2021-03-18, 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). 
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Motivering 
Enligt PBL 2 kap. 2 § ska planläggning och prövningen i ärenden om lov 
eller förhandsbesked enligt denna lag syfta till att mark- och vattenområden 
användas för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med 
hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan 
användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Enligt 
PBL 2 kap. 4 § får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken 
från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. 
Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområdena i MB 3 och 
4 kap. tillämpas. 
Föreslagen tomtplats ligger i anslutning till befintlig bebyggelse men är del 
av en större jordbruksenhet. 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. 
Samhällsbyggnadsutskottet gör bedömningen att marken i nuläget inte är 
lämplig att bebygga eftersom den är brukningsvärd åkermark oavsett om 
ansökan ändras till kolonistuga som sökanden skriver i sitt yttrande. 
Kommunens översiktsplan föreskriver att endast sådan ny bebyggelse som är 
förenlig med jord/skogsbruket och det rörliga friluftslivet kan komma till 
stånd. Vid en avvägning mellan det enskilda intresset av att få bebygga 
fastigheten och det allmänna intresset av att den brukningsvärda åkermarken 
bibehålls, anser samhällsbyggnadsutskottet att det allmänna intresset väger 
tyngre.  

Upplysningar 
Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes 
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet. 
 
Hur man överklagar 
Om Du vill överklaga detta beslut skall Du skriva till Leksands kommun,  
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se. 
Tala om i brevet vilket beslut Du överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför 
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. 
 
Bilagor 

1. Ritningar som ingår i beslutet 
2. Remissyttrande från LRF, Stadsarkitekt 

Upplysningar 
Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes 
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet. 
 
Hur man överklagar 
Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till Leksands kommun,  
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se. 
 
Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om.  
Tala också om varför du menar att samhällsbyggnadsutskottet beslut är 
felaktigt och vilken ändring Du vill har i beslutet. 
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer. 
Samhällsbyggnadsutskottet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor 
från den dag du fick del av beslutet.  
 
Samhällsbyggnadsutskottet sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i 
Dalarnas län för prövning. 
 

Beslutet skickas till 
Sökanden 
LRF
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§ 48  

Montering av solceller,  

Beskrivning av ärendet 
Fastighet:  
Sökande: 
  
 
Åtgärden avser montering av solceller på fastigheten . 
Fastigheten ligger inom riksintresse för kulturmiljö.  
Stadsarkitekt Anna Ograhn har inga synpunkter på utförandet. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-02-23 
Placering alternativ nr 2 illustration 

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

3. Avgift: 1714 kronor (faktura skickas separat) 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2021-02-23 och beslut fattades 2021-03-18, 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 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. 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. 
 
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 
förrän samhällsbyggnadsutskottet har gett ett slutbesked, om utskottet inte 
beslutar annat. Signerad kontrollplan ska inlämnas som underlag för 
slutbesked. 
 
Samhällsbyggnadsutskottets beslut om startbesked upphör att gälla den dag 
då beslutet om bygglov upphör att gälla. 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §). 
 
Beslutet får laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes 
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet. 
 
Hur man överklagar 
Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till Leksands kommun,  
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se. 
 
Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om.  
Tala också om varför du menar att samhällsbyggnadsutskottet beslut är 
felaktigt och vilken ändring Du vill har i beslutet. 
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer. 
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Samhällsbyggnadsutskottet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor 
från den dag du fick del av beslutet.  
 
Samhällsbyggnadsutskottet sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i 
Dalarnas län för prövning. 
 

Beslutet skickas till 
Sökanden
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§ 49 Dnr 2020/1238 

Ansökan om bidrag för pumpreparation Dragsängarna 

Beskrivning av ärendet 
Dragsängarnas invallningsföretag har inlämnat en ansökan om bidrag för 
underhåll av den pump som ämnar att säkerställa att översvämningar i 
området inte sker.  
Mars 2017 beslutade utskottet för samhällsbyggnad att bevilja ett 
engångsbelopp för skötsel av pumpen på 30 000 kronor.  
Beslutet från 2017 beviljade endast ett engångsbelopp då ett antal 
frågeställningar kvarstod att besvara. Beslutet pekade även på att en 
långsiktig plan för området borde arbetas fram. Någon sådan plan har inte 
presenterats tillsammans med ansökan.  

Beslutsunderlag 
Ansökan daterad 2020-10-07 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Uppdra till sektorchef Åke Sjöberg att föra dialog med 

Dragsängarnas invallningsföretag för att ta fram ett tydligare 
kostnadsförslag.  

Beslutet skickas till 
Sektorchef Åke Sjöberg
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§ 50 Dnr 2018/677 

Förnyad ansökan om planbesked Åkerö 31:2 mfl. 
Moskogsvägen 

Beskrivning av ärendet 
I ärendet föreligger ansökan om planbesked från Leksands kommun gällande 
fastigheten Åkerö 31:2 m.fl. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en 
ny vägsträckning mellan Järnavägen och Insjövägen för att förbinda väg 938 
med riksväg 70. Ett positivt planbesked har tidigare beviljats 2018-08-30, 
men då ett färdigt samrådsförslag inte presenterats inom två år har detta löpt 
ut och en förnyad ansökan har därför inkommit. 
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 en 
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 
Ansökan om planbesked  
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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. 

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

Upplysningar 
Detaljplanen kan tidigast antas januari 2022. 

Beslutet skickas till 
Leksands kommun 
Plan- och kartavdelningen
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§ 51 Dnr 2014/760 

Förnyad ansökan om planbesked för Limsjöänget 

Beskrivning av ärendet 
I ärendet föreligger förnyad ansökan om planbesked från 
näringslivsavdelningen vid Leksands kommun gällande upprättande av 
förslag till detaljplan för Limsjöänget. Ett positivt planbesked har tidigare 
beviljats 2017-12-12 § 206, 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 komplettera idag gällande detaljplan, med bland 
annat skrymmande handel och livsmedelshandel.  
Planområdet omfattas av Översiktsplan för Leksands kommun 2014, som 
vann laga kraft 2014-10-07-10. Området ingår i planeringsområdet Tätorten 
Leksand. I översiktsplanen föreslår kommunen bland annat 
verksamhetsområden vid den norra infarten och vid eventuell exploatering är 
utformning av byggnader och omgivande miljö viktig då de utgör entrén till 
Leksands tätort. 
Gällande detaljplan för aktuellt område är Detaljplan för Norra 
riksvägsinfarten Noret 2:30 m.fl. som vann laga kraft 2005-12-30 (L526). 
Planen möjliggör bland annat för rastplats, mindre livsmedelshandel, 
restaurang, bilservice och vägreservat. 
 

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. 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 hösten 2021. 

Beslutet skickas till 
Leksands kommun 
Plan- och kartavdelningen
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§ 52 Dnr 2014/760 

Detaljplan för Limsjöänget 

Redogörelse för ärendet 
Detaljplanens syfte är att komplettera idag gällande detaljplan med 
skrymmande handel och livsmedelshandel. Gällande detaljplan möjliggör 
bland annat för rastplats, mindre livsmedelshandel, restaurang, bilservice och 
vägreservat. 
Planen omfattar ett område omedelbart öster om järnvägen och norr om 
Leksandsvägens bro över järnvägen. Då dagvatten från området kommer 
behövas ledas till den damm som idag finns i Hjorthagen, söder om 
Leksandsvägen, kommer även dammområdet att ingå i MKB-arbetet. 
I samband med detaljplanearbetet har en undersökning om betydande 
miljöpåverkan för detaljplanearbetet arbetats fram. Undersökningen syftar till 
att avgöra om en strategisk miljöbedömning behöver genomföras. En 
undersökning om betydande miljöpåverkan ska genomföras för alla planer 
och program för att ta ställning till om planen eller programmet kan medföra 
betydande miljöpåverkan. 
Undersökningen som har genomförts har pekat ut ett antal tänkbara 
konsekvenser som kan innebära en betydande miljöpåverkan. De 
konsekvenserna som bör utredas är bland annat en eventuell påverkan på det 
närbelägna Natura 2000-området vid Limsjön, hur verksamheterna inom 
området ska ta hand om dag- och ytvatten, samt hur planen ska beakta den äldre 
MIFO-klassade deponin som berör området. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Då det sedan tidigare genomfört arbete inom ärendet och att det redan är 
känt att detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan (då 
genomförandet kan på ett betydande sätt påverka miljön i ett Natura 2000-
område och kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a §) har bedömningen gjorts att 
en strategisk miljöbedömning behöver göras, vilket innebär att en särskild 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas. 

Ekonomi 
Underlag till detaljplan bekostas av sökande. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 

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

strategisk miljöbedömning ska arbetas fram 

Beslutet expedieras till 
Näringslivsavdelningen, Leksands kommun. 
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§ 53 Dnr 2021/285 

Tillsynsplan alkohol, tobak, rökfria miljöer och 
receptfria läkemedel 2021 

Beskrivning av ärendet 
Syftet med tillsynsplanerna är att få en struktur på tillsynsarbetet. I planen 
framgår det på vilket sätt och hur ofta tillsyn skall genomföras på olika typer 
av verksamheter. 
Enligt Alkohollagen skall kommunen upprätta en tillsynsplan som skall 
skickas till länsstyrelsen. Något sådant krav finns inte i Tobakslagen eller i 
Lag om handel med vissa receptfria läkemedel eller tillsyn av rökfria miljöer 
men dessa tas ändå upp i denna plan. 
Tillsynen sker med kunden i fokus.  

Beslutsunderlag 
Tillsynsplan Alkohol 2021-03-11 
Tillsynsplan Tobak, receptfria läkemedel och rökfria miljöer 2021-03-11 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Anta tillsynsplan för alkohol 
2. Anta tillsynsplan för tobak, receptfria läkemedel och rökfria miljöer 

Beslutet skickas till 
Myndighetsavdelningen
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§ 54 Dnr 2021/261 

Uppdrag framtagande nya riktlinjer för 
serveringstillstånd 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommuns gällande riktlinje för serveringstillstånd antogs 2012-12-
04 (§ 210) i utskottet för samhällsbyggnad. Inom både förvaltning och 
politik har behovet av att ta fram ny riktlinje under mandatperioden 
diskuterats då den nuvarande börjar bli något utdaterad, framförallt då 
ny lagstiftning trätt i kraft och vissa ställningstaganden behöver omprövas. 
Vi ser därför ett behov av att arbeta fram och anta en ny riktlinje för de 
områden den nuvarande berör.  

Beslutsunderlag 
Riktlinjer serveringstillstånd detaljhandel servering av folköl försäljning av 
tobak diarienummer 2012/1236 med gulmarkerade förslag till förändringar. 

Beslut 
1. Ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta förslag till ny riktlinje för 

serveringstillstånd, detaljhandel och servering av folköl samt 
försäljning av tobak.  

 

Beslutet skickas till 
Jonas Slars, Myndighetschef
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§ 55 Dnr 2021/230 

Hundrastgårdar 

Beskrivning av ärendet 
Enligt Jordbruksverket så finns det 2154 registrerade hundar i Leksands 
kommun per den sista december 2020. Bland hundägarna i kommunen så 
finns det återkommande önskemål om en hundrastgård, det har bland annat 
inkommit ett par stycken medborgarförslag som berör frågan. Det finns 
därför ett behov av att utreda en lämplig plats för ändamålet inom 
kommunen. Syftet med utredningen är att titta närmre på olika platser som 
skulle vara lämpliga sett ur flera aspekter, dels utifrån hundarnas och 
hundägarnas behov men också utifrån omkringliggande miljöer exempelvis 
så att störande ljud och annat minimeras. För att utredningen ska kunna 
komma med ett så bra lokaliseringsförslag som möjligt ser vi dialog med 
tänkbara intressenter som en förutsättning. Exempel på intressenter är 
föreningar såsom Dalarnas kennelklubb och Nedan-Siljans brukshundklubb 
samt drivande privatpersoner däribland de författare till medborgarförslagen 
som inkommit rörande hundrastgård.  
Kommunens åtagande vad gäller en eventuell hundrastplats är begränsat till 
att lokalisera en lämplig plats. Utredningens syfte är inte att titta närmare på 
anläggning eller driftsform. 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Uppdra till förvaltningen att utreda och komma med förslag på 

lämpliga platser för hundrastgård.  
 

2. Återrapportera till utskottet på oktobermötet.  
 

Beslutsunderlag  
Inkomna förslag till medborgarnas förslagslåda  

 Daterade 2021-02-18 

Slutligt beslut skickas till 
Sektorchef Åke Sjöberg 
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§ 56 Dnr 2021/286 

Riktlinje solceller 

Beskrivning av ärendet 
Efterfrågan på solceller och solfångare har ökat kraftigt de senaste åren, 
något som samhällsbyggnadsutskottet noterat genom det ökade antalet 
ärenden som kommer till utskottet för beslut. Det är högst sannolikt att den 
utvecklingen fortsätter en lång tid framöver. I och med den ökade mängden 
ärenden ökar också andelen komplicerade sådana, inte sällan på grund av att 
olika intressen kan komma att ställas emot varandra. Ett konkret exempel är 
när den enskildes intresse av att installera solceller ställs mot det allmänna 
intresset av att värna kulturhistoriska bebyggelsemiljöer.  
Plan- och bygglagen styr när det krävs bygglov eller anmälan till kommun. I 
många fall krävs varken eller och det kan dock vara svårt att avgöra då 
många olika faktorer har betydelse. Bygglov krävs exempelvis om 
byggnaden i sig eller det område den ligger i är särskilt värdefull, har 
områdes- eller begränsande planbestämmelser samt om de ska installeras på 
byggnader och fastigheter som berörs av Plan- och bygglagen 8 kap 13 §.  
Syftet med framtagandet av en ny riktlinje är därför att vägleda den som är 
intresserad av att installera solceller eller solfångare samt att förenkla 
kommunens handläggning. Riktlinjen ska också säkerställa att vi som 
myndighetsutövare är konsekventa i våra bedömningar.  

Samhällsbyggnadsutskottets beslut  
1. Uppdra till förvaltningen att ta fram förslag till riktlinje för solceller 

och solfångare.  
 

2. Återrapportera till utskottet på oktobermötet.  
 

Beslutet skickas till 
Jonas Slars, enhetschef bygg 
Anna Ograhn, stadsarkitekt
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