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Beslutande Ledamöter

Anne-Lie Stenberg (M), ordförande
Aarno Magnusson (C), 1:a vice ordförande
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Markus Kummu (V) ersätter Jan-Olof Karlsson (S) 

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare
Elisabet Ingels (C)
Mats Stenmark (M)

Tjänstemän
Sektorschef, Åke Sjöberg
Chef strategisk planering/stadsarkitekt Anna Ograhn
Miljöchef, Olle Ryberg  § 115, 119, 125-126
Kommunekolog, Åsa Rydell §115
Alkoholhandläggare, Anette Blomqvist § 115, 119, 125-126
Planarkitekt, Kärsti Hallström § 115-126
Planarkitekt, Jacob Blomkvist § 115-126
Bygghandläggare, Sylvi Ersbjörs 
Nämndsekreterare, Jenny Sarén, jäv § 124 lämnar rummet 

Justeringens plats och tid Tisdag den 4 juli klockan 16.00 

Underskrifter
Paragrafer 115-135
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Anne-Lie Stenberg (M)
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Birgitta Jansson (S)
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Sammanträdesdatum 2017-07-04

Datum då anslaget sätts upp 2017-07-05 Datum då anslaget tas ned 2 augusti 2017

Förvaringsplats för protokollet Administrativ service 

Underskrift
Jenny Sarén
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Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

Ärendelista

Val av justerare
§ 115 Information Natur
§ 116 Sektorschefen informerar
§ 117 Avdelnings-/enhetschefer informerar
§ 118 Delegeringsbeslut
§ 119 Översyn och förslag till ny taxa avseende alkohollagen
§ 120 Detaljplan för Söder om Sang, Insjön
§ 121 Exploateringsavtal för genomförande av Detaljplan för Norra Hjortnäsheden i

Leksands kommun, Dalarnas län
§ 122 Detaljplan för Norra Hjortnäsheden
§ 123 Ansökan planbesked Noret 2:27 mfl.
§ 124 Ansökan om planbesked för fastigheten 
§ 125 Ansökan om tillstånd att stadigvarande få servera alkoholdrycker vi Siljansnäs

hotell, Siljansnäs
§ 126 Ansökan om tillstånd att stadigvarande få servera alkoholdrycker vid Leksands

Pub & Bistro, Leksand
§ 127 Nybyggnad av fäbodstuga, 
§ 128 Strandskyddsdispens för bryggdäck/stenkista, 
§ 129 Uppställning av 20 fots container, tillfälligt lov 5 år, 
§ 130 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, 
§ 131 Strandskyddsdispens för flytbrygga, 
§ 132 Nybyggnad av båthus, strandskyddsdispens, 
§ 133 Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus, 
§ 134 Strandskyddsdispens för brygga, 
§ 135 Anläggning av parkeringsplatser, Tällberg 5:19
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Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

§ 115  

Information Naturvårdsarbetet

Beskrivning av ärendet
Kommunekolog Åsa Rydell informerar utskottet om verksamheten natur 
bedriver. 

Vad är naturvårdsarbete? 

 För naturens talan

 Inventera, kunskap om kommunens djur och natur. 

 Skydda naturen, exempelvis genom naturreservat.

 Tillgängliggöra naturen, exempelvis vandringsleder, kartor, 
information om naturreservaten, information på hemsidan. Anordna 
vandringar. 

 Förvalta och sköta. 

 Strategiskt arbete, exempelvis naturvårdsplan, miljömål. 

 Många projekt har kunnat genomföras med hjälp av LONA-medel. 
Exempelvis ”bekämpa lupiner”, ”bekämpa jättelokan”, Storängen i 
Tällberg. 

 Leksands naturvårdsfond

 Information till kommunens medborgare. 

 Framöver; viktigt att tänka till framöver gällande förvaltning av 
naturområden, stigar och leder, öppet landskap och betesdjur.  Följa 
upp inventeringar. Hålla rent. 

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Tacka för informationen och lägga den till handlingarna
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Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

§ 116 Dnr DiaNr.

Sektorschefen informerar

Beskrivning av ärendet
1. Leksand rankade 69 (84 i fjol) i Sverige som miljökommun. Rankad 

3:a i länet (1:a ifjol)
2. Oljetunnor Insjön, arbetet slutfört ytterligare 18 stycken upptagna. 

Kostnad inklusive provtagning cirka 650 000 bidrag från 
naturvårdsverket 610 000. 

3. Invigning centrumplan etapp 4, mycket folk och lyckat.
4. Leksand sports camp, 8-15-åringar. Under försommaren, 8-10 

sporter. Möten under sommaren.
5. Uganda ICLD-projekt, Soroti i Leksand v 38 och Leksand till Soroti 

v 48.
6. Rondellerna försvinner denna vecka (tillstånd till den 30 juni). 
7. Kvarteret Nygårds- överklagande av detaljplan inkommit.
8. Naturvärdesinventering området för Moskogsvägen, beställt av 

Skogsstyrelsen. Utförs aug-nov 2017
9. Padelbana, diskussioner fortgår mellan verksamheterna i området. 
10. Många åsikter gällande trafiklösningarna i centrum efter avslutad 

ombyggnation. 
11. Rekryteringar (markingenjör, planarkitekt) har fått in en hel del 

ansökningar. 
12. Skarp handgranat har hittats i älven och detonerats av 

försvarsmakten.
13. Ekonomi, + 3,5 miljoner kronor 

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Tacka för informationen och lägga den till handlingarna

Beslutet skickas till
Verksamhetsekonom Elin Eriksson 
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Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

§ 117  

Avdelnings-/enhetschefer informerar

Beskrivning av ärendet

Strategisk planering, Anna Ograhn

 Ett antal polistillstånd gällande gatupratare har inkommit. 

Alkohol, Anette Blomqvist

 Kontrollköp av tobak; Påbörjades 2014, vid det tillfället nekade tre 
butiker köp och övriga i 10 övriga fick de köpa. Efter det gick 
kommunen ut med informationskampanj och det har då blivit bättre 
och bättre. I år genomfördes den av samma person i hela länet. 
Samtliga kommuner fick dåliga resultat.  Av tio butiker i Leksands så 
var det bara två som nekar. Måste återigen gå ut men ytterligare 
information. 

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Tacka för informationen och lägga den till handlingarna

Beslutet skickas till
Verksamhetsekonom Elin Eriksson 
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§ 118 Dnr 2016/70

Delegeringsbeslut

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och 
tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa 
beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att 
kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot 
står det kommunstyrelsen fritt att återkalla delegering.

Sektorns/avdelningens bedömning
Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare och 
bostadsanpassare:

 Bostadsanpassningsärenden enligt bostadsanpassningslagen 2017-06-01 
till och med 2017-06-30

 Byggärenden enligt plan- och bygglagen 2017-06-01 till och med 2017-
06-30

Miljöchef, alkoholhandläggare och miljöinspektörer:

 Tillsynsärenden enligt livsmedelslagen, miljöbalken och alkohollagen 
2017-06-01 till och med 2017-06-30

Räddningschef och Brandförman
Tillsynsärenden enligt LSO, offentliga tillställningar, förelägganden,
 Brandfarliga och explosiva varor och bygglovremisser 2017-06-01 till 

och med 2017-06-30

Utskottet för samhällsbyggnads förslag till beslut i 
kommunstyrelsen 

1. Godkänna redovisningen 
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Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen 
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§ 119 Dnr 2017/664

Översyn och förslag till ny taxa avseende alkohollagen

Beskrivning av ärendet
Enligt nu gällande alkohollag (2010:1622, 8 kap.10§ ) får kommunen ta ut avgifter för 
ansökningar samt tillsynsavgifter gällande serveringstillstånd. Avgifterna skall så långt 
möjligt täcka kommunens kostnader för handläggning och tillsyn. Förutom den tillsyn som 
utförs direkt på plats på krogen skall avgifterna täcka bl.a service och rådgivning till 
krögarna, utbildning i Ansvarsfull alkoholservering, administration, samverkan mellan 
berörda myndigheter,
utskottspolitikernas arbete, intern utbildning, kontorslokal och kontorsmaterial.

En översyn av Leksands kommuns taxor inför 2018 avseende ansöknings- och tillsynsavgifter 
för serveringstillstånd har gjorts. Nuvarande ansöknings-och tillsynsavgifter har jämförts med 
övriga  kommuner  i Dalarnas län och funnits vara jämförelsevis något lägre än flertalet andra 
kommuner i länet. Te.x har ATL-kontoret en ansökningsavgift för stadigvarande tillstånd  på 
12.000 kr som gäller i 7 av länets kommuner (Borlänge, Falun, Säter, Hedemora, 
Smedjebacken , Ludvika, Gagnef), Avesta har en ansökningsavgift på 12.500 kr och Orsa 
11.000 kr. Övriga kommuners ansökningsavgift ligger mellan 8.500 kr till 10.000 kr. 
En höjning föreslås därför på ansökningsavgifter för serveringstillstånd enligt bifogade 
förslag.

Tillsynsavgiften för serveringstillstånd består idag av en fast och en rörlig del.
Den fasta delen är idag 2000 kr och den förslås ligga kvar på samma avgift.

Den rörliga delen förslås utökas med några ytterligare intervaller. Tidigare slutade den på 
7.000 000 kr och däröver. Den förslås utökas till 10.000 000 och däröver. Förutom en 
utökning av intervallerna förslås viss höjning av avgifterna enligt bifogat förslag, även detta 
efter jämförelse med övriga kommuner i Dalarna. Förslaget till höjning av tillsynsavgifterna 
för Leksands kommun ligger då något lägre än te.x ATL.kontorets och Avesta kommuns 
tillsynsavgifter

När det gäller försäljning av folköl som är anmälningspliktigt till kommunen har Leksands 
kommuns taxa haft en anmälningsavgift på 1500 kr och sedan har en debitering med 900 
kr/tim gjorts efter tillsynsbesök. De flesta andra kommuner har en fast tillsynsavgift varför 
det förslås även att Leksand skall övergå till en fast avgift som föreslås till 2500 kr och som 
då bl.a innefattar, tillsynsbesök, resor, kontrollköp informationsmaterial. Anmälningsavgiften 
på 1500 förslås bli oförändrad. Tillsynsavgift för tobak kommer även den att förslås bli 2500 
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kr och om försäljningsstället säljer både tobak och folköl förslås därför att taxan 
subventioneras till 3500 kr med hänvisning till samordningsvinster.

Förslag ny taxa fr.o.m 2018-01-01

Ny avg.  (Tidigare avg)

Stadigvarande serveringstillstånd. till allmänheten
eller slutet sällskap inkl ett kunskapsprov 12.000:-  (10.000:-)

Nytt cateringtillstånd till slutet sällskap inkl kunskapsprov     12.000:-  (10.000:)

Nyansökan inom 3 månader efter 3 underkända prov
inkl ett kunskapsprov 5.000:-    (samma)

Utvidgat serveringstillstånd stadigvarande (serveringstid,
lokal eller catering till slutna sällskap) 6.000:-     (5000:-)

Utvidgat serveringstillstånd tillfälligt (lokal, serveringstid) 1.500:-     (1.000:-)

Betydande förändring i bolag (t.ex från HB till AB eller 
vid byte av hela personkretsen) inkl ett kunskapsprov 7.000:-    (5.000:-)

Mindre förändring i  bolag (t.ex vid byte av en bolagsman) 3.000:-     (1.000:-)

Tillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe 5.000:-    (samma)
inkl ett kunskapsprov

Tillstånd för provsmakning vid arrangemang 2.000:-    (samma)

Serveringstillstånd för gemensamt serveringsutrymme
(för flera krögare som redan innehar egna serv.tillst)     3.000:-    (2.500:-)         

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten för tillst.havare
med stadigvarande tillstånd i kommunen                        5.000:-   (4.000:-)

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten för tillst.havare
utanför kommunen samt övriga inkl ett kunskapsprov   10.000:-  (8.000:)

Tillfälligt tillstånd till slutna sällskap ett tillfälle 1000 kr    (700:-)

Tillfälligt tillstånd till slutna sällskap två till fem tillfällen 1500 kr    (samma)
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Kunskaps 2 och 3 eller övriga där kunskapsprov ej ingår
i avgiften för stadigvarande tillstånd till allmänheten eller
slutet sällskap 2000:-/prov (samma)

Kunskapsprov 2 och 3 för tillfälligt tillstånd till allmänheten,
eller catering till slutet sällskap eller provsmakning 1000:-/prov (samma)

Påminnelseavgift för restaurangrapport 1500:-          (samma)

Nu gällande taxa tillsynsavgifter

Årsomsättning alkohol i kronor

              0 -     50.000         0 kronor
     50.001 –   250.000  2.500 kronor
   250.001 –   500.000  3.500 kronor
   500.001 –   750.000  4.500 kronor
   750.001 – 1.000.000  5.500 kronor
1.000.001 – 2.000.000  7.500 kronor
2.000.001 – 3.000.000 10.000 kronor
3.000.001 – 4.000.000 12.000 kronor
4.000.001 -  5.000.000 14.000 kronor
5.000.001 – 6.000.000 15.000 kronor
6.000.001 – 7.000.000 16.000 kronor
7.000.001 – 17.000 kronor

Förslag ny taxa tillsynsavgifter
Fast avgift som tidigare 2000 kr

Årsomsättning i alkohol i kronor
                0-       50.000            0 kronor
       50.001-      250.000     2.500 kronor
     250.001-      500.000     4.000 kronor
     500.001-      750.000     5.500 krono
     750.001-   1.000.000     7.000 krono
  1.000.001-   2.000.000     9.000 kronor
  2.000.001-   3.000.000   12.000 kronor
  3.000.001-   4.000.000   14.000 kronor
  4.000.001-   5.000.000   16.000 kronor
  5.000.001-   6.000.000   17.000 kronor
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  6.000.001-   7.000.000   18.000 kronor
  7.000.001-   10.000.000   20.000 kronor
10.000.000-   22.000 kronor

Om bristande efterlevnad medför extra tillsyn som går utöver den normala tillsynen föreslås 
att en timavgift tas ut för nedlagd tid med 900 kr/tim 

Förslag ny taxa för försäljning av folköl                  
Anmälningsavgift oförändrad 1500 kr
Tillsynsavgift 2500 kr
Vid försäljning av både folköl och tobak                                            3500 kr

Utskottet för samhällsbyggnads förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige

1. Tidigare beslut § 89, taget 2017-05-30 upphör. 

2. Anta ny taxa avseende alkohollagen för ansökningsavgift och tillsynsavgift enligt 
ovan  

3. Fastställa tillsynsavgift för försäljning av folköl enligt ovan och om försäljningsstället 
säljer både tobak och folköl subventioneras taxan till 3500 kr med hänvisning till 
samordningsvinster

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Anette Blomqvist
Alkoholhandläggare
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§ 120 Dnr 2016/322

Detaljplan för Söder om Sang, Insjön

Redogörelse för ärendet
Utskottet för samhällsbyggnad gav den 16 april 2016  § 47 positivt 
planbesked för upprättande av rubricerad detaljplan. Syftet med planen är att 
möjliggöra en utbyggnad högre än två våningar för bostadsbebyggelse och 
lokaler för centrumändamål.

Planförslaget godkändes för samråd av utskottet för samhällsbyggnad den 13 
december 2016 § 206. Planen var utsänd för samråd enligt reglerna för 
utökat planförfarande (PBL 2010:900 i dess lydelse efter 1 januari 2015)) 
från den 4 januari till den 15 februari 2017. Samrådsmöte för allmänheten 
ägde rum den 18 januari 2017.
Inkomna synpunkter under samrådet redovisades och kommenterades i en 
samrådsredogörelse daterad 27 mars 2017. Detaljplanen har därefter 
bearbetas i enlighet med denna. Utskottet för samhällsbyggnad beslutade den 
18 april 2017 § 74 om att ställa ut planförslaget för granskning. 

Planförslaget har varit utställt för granskning från den 26 april till den 17 maj 
2017.

Underrättelse om granskningen har gjorts genom utskick av brev till berörda 
sakägare, markägare, remissinstanser och övriga berörda samt genom 
annonsering i Magasin Leksand den 26 april 2017. Handlingarna har varit 
utställda i Kommunhuset och på kommunens webbplats samt funnits 
tillgängliga på biblioteken i Leksand och Insjön.

Under granskningen inkom 5 stycken yttranden och de är redovisade i 
granskningsutlåtandet. Inget av dessa yttranden har någon erinran. Det finns 
en kvarstående erinran från samrådet. Planförslaget har endast ändrats 
redaktionellt efter granskningen. 

Plan- och kartavdelningens bedömning
Med beaktande av inkomna synpunkter samt allmänna och enskilda intressen 
bedömer plan- och kartavdelningen att förslag till detaljplan med 
redaktionella ändringar kan godkännas och skickas vidare till 
kommunstyrelsen för antagande.
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Ekonomi
Detaljplanen bekostas till 80 % av Leksandsbostäder AB och till 20% av 
Leksands kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Behovsbedömning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Planprogram, 2008-10-30
Trafikbullerutredning, 2016-10-13
Geoteknisk undersökning, 2016-10-17
Vibrationsutredning, 2016-09-06 
Riskanalys, 2016-09-05

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Granskningsutlåtandet tas som utskottets eget
2. Detaljplanen, med redaktionella ändringar, godkänns 
3. Kommunstyrelsen rekommenderas anta detaljplanen med 

redaktionella ändringar.

Beslutet expedieras till
Martina Hellgren, Näringslivsavdelningen, Leksands kommun

Elisabet Nises-Look, Leksandsbostäder AB

Kommunstyrelsen
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§ 121 Dnr 2017/1072

Exploateringsavtal för genomförande av Detaljplan för 
Norra Hjortnäsheden i Leksands kommun, Dalarnas län

Redogörelse för ärendet
Utskottet för samhällsbyggnad gav 21 maj 2013 § 107 Bengt-Olov Näs 
och 2 juli 2013 § 141 Akerstrom Invest AB positiva planbesked för att 
pröva detaljplan för rubricerat område. Syftet med planen är att 
möjliggöra bostadsbebyggelse i form av enfamiljshus i området 
mellan Yttervägen och Siljansvägen (lv 920) i Hjortnäsheden. 
Tomterna är relativt stora och naturmark för bland annat rekreation 
ska sparas.

Under handläggningen av detaljplanen har ett exploateringsavtal 
upprättats mellan Leksands kommun och Exploatörerna avseende 
utbyggnation och genomförande av rubricerad detaljplan. 

Exploateringsavtalet reglerar ansvarsförhållanden, tidplan och 
utbyggnadstakt. 

Sektor Samhällsutvecklings bedömning
Upprättat exploateringsavtal reglerar på ett tillfredställande sätt 
ansvarsförhållandet avseende utbyggnation och genomförande av 
detaljplan Norra Hjortnäsheden.  

Med hänvisning till antagna riktlinjer om exploateringsavtal skickas 
förslag till exploateringsavtal vidare till kommunstyrelsen för 
godkännande. Godkännande av exploateringsavtalet bör föregå 
antagande av rubricerad detaljplan.  

Ekonomi
Genomförandet av detaljplanen och godkännandet av 
exploateringsavtalet innebär inte några kostnader för kommunen då 
exploatörerna har huvudansvaret för utbyggnationen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Exploateringsavtal 
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Utskottet för samhällsbyggnads förslag till beslut i 
kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen rekommenderas godkänna 
exploateringsavtal. 

Beslutet expedieras till
Bengt-Olov Näs, Tranekärrsvägen 54, 26393 Jonstorp

Akerström invest AB, Siljansvägen 11, 79331 Leksand

Kommunstyrelsen
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§ 122 Dnr 2014/207

Detaljplan för Norra Hjortnäsheden

Redogörelse för ärendet
Utskottet för samhällsbyggnad gav 21 maj 2013 § 107 Bengt-Olov Näs och 2 
juli 2013 § 141 Akerstrom Invest AB positiva planbesked för att pröva 
detaljplan för rubricerat område. Syftet med planen är att möjliggöra 
bostadsbebyggelse i form av enfamiljshus i området mellan Yttervägen och 
Siljansvägen (lv 920) i Hjortnäsheden. Tomterna är relativt stora och 
naturmark för bland annat rekreation ska sparas.

Planförslaget godkändes för samråd av utskottet för samhällsbyggnad den 23 
juni 2015 § 80. Planen var utsänd för samråd enligt reglerna för normalt 
planförfarande (PBL 2010:900 5 kap 6 §) från den 26 augusti 2015 till den 
23 september 2015. Samrådsmöte för allmänheten ägde rum den 2 september 
2015.

Inkomna synpunkter under samrådet redovisades och kommenterades i en 
samrådsredogörelse daterad den 2 mars 2017. Detaljplanen har därefter 
bearbetas i enlighet med denna. Utskottet för samhällsbyggnad beslutade den 
21 mars 2017 § 49 om att ställa ut planförslaget för granskning. 
Planförslaget har varit utställt för granskning från den 29 mars till den 19 
april 2017.

Kungörande om granskningen har gjorts genom utskick av brev till berörda 
sakägare, markägare, remissinstanser och övriga berörda samt genom 
annonsering i Magasin Leksand den 29 mars 2017 samt i Falu Kuriren och 
Dala Demokraten den 29 mars 2017. Handlingarna har varit utställda i 
Kommunhuset och på kommunens webbplats samt funnits tillgängliga på 
biblioteket i Leksand.

Under granskningen inkom 15 stycken yttranden och de är redovisade i 
granskningsutlåtandet. 12 av dessa yttranden innehåller erinringar mot 
planförslaget. Planförslaget har ändrats efter granskningen. Ändringarna 
bedöms inte vara väsentliga.
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Plan- och kartavdelningens bedömning
Med beaktande av inkomna synpunkter samt allmänna och enskilda intressen 
bedömer plan- och kartavdelningen att det ändrade förslaget till detaljplan 
kan godkännas och skickas vidare till kommunstyrelsen för antagande.

Ekonomi
Detaljplanen bekostas av sökanden.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Planillustrationer
Behovsbedömning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Planprogram
Trafikbullerutredning uppdaterad 2014-10-01
Geoteknisk utredning, 2014-05-15
Dagvattenutredning 2015-01-13
VA-utredning 2014-07-01 och 2014-08-11
Utredning strandskydd bäck 2016-04-27
Utredning vattenkälla 2016-05-11
Kompletterande utlåtande vattenkälla 2017-02-13
Ritningar för sikttrianglar för utfarter mot Siljansvägen

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Granskningsutlåtandet tas som utskottets eget
2. Detaljplanen, med ändringar, godkänns 
3. Kommunstyrelsen rekommenderas anta detaljplanen med ändringar.

Beslutet expedieras till
Bengt-Olov Näs, Tranekärrsvägen 54, 26393 Jonstorp

Akerström invest AB, Siljansvägen 11, 79331 Leksand

Kommunstyrelsen
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§ 123 Dnr 2017/225

Ansökan om planbesked för fastigheten Noret 2:27 
”Norra Käringberget”

Redogörelse för ärendet
I ärendet föreligger ansökan om planbesked från mark- och 
exploateringsansvarig, Näringslivsavdelningen gällande fastigheten NORET 
2:27. 

För området finns planprogram ”Käringberget, Sommarland, Orsandbaden 
(godkänt av BN 200. 8-04-10 § 68”).

Syftet med planen är att tillskapa mark för bostadsbyggnation i varierade 
upplåtelseform såsom radhus, flerbostadshus, villor samt en förskola. 
Området planeras byggas ut i etapper.

 I detaljplanearbetet ska bla infrastrukturen utredas gällande ny vägdragning 
och gång- och cykelvägar till och från området En naturinventering och en 
VA-utredning ska göras liksom radonundersökning mm. 

Markanvändningen enligt ansökan överensstämmer med Översiktsplan 2014.

Ekonomi
Detaljplanen bekostas av Näringslivsavdelningen, Leksands kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Ansökan om planbesked 

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

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

2. Planavtal ska tecknas

3. Detaljplanen bekostas av sökanden

Motivering
Plan- och kartavdelningen bedömer att ny detaljplaneläggning för fastigheten 
kan prövas. 
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Upplysningar
Detaljplanen kan tidigast antas sommaren 2018.

Beslutet expedieras till
Näringslivsavdelningen,

Plan- och kartavdelningen 
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§ 124

Ansökan om planbesked för fastigheten 

Beskrivning av ärendet
I ärendet föreligger ansökan om planbesked från Gusaf Silén gällande 
fastigheten  

För området gäller översiktsplan 2014, området är inte detaljplanelagt sedan 
tidigare.

Syftet med planen är att tillskapa tomter för bostäder. I detaljplanearbetet ska 
en naturinventering göras och dagvattenfrågan utredas. Utformning av 
byggnader ska regleras med hänsyn till omkringliggande miljö. Anslutning 
till kommunalt vatten och avlopp är en förutsättning för detaljplanen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Ansökan om planbesked 

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

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

2. Planavtal ska tecknas
3. Detaljplanen bekostas av sökanden

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

Upplysningar
Detaljplanen kan tidigast antas hösten 2018.

Beslutet skickas till
  

Plan- och kartavdelningen
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§ 125 Dnr 2017/1025

Ansökan om tillstånd att stadigvarande få  servera 
alkoholdrycker vi Siljansnäs hotell, Siljansnäs

Beskrivning av ärendet
Tillstånd till servering av starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa 
alkoholdrycker meddelas av den kommun där serveringsstället är beläget, 
enligt 8 kap 1 § alkohollagen.

Ett Rum AB, har hos Myndighetsavdelningen ansökt om tillstånd enligt 8 
kap 2 § alkohollagen (2010:1622) om att servera starköl, vin, spritdrycker  
samt andra jästa alkoholdrycker vid ovan rubricerat serveringsställe. 
Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt.

Ansökan avser även uteservering på veranda, i inhägnad utespa-avdelning 
samt vid poolområdet.

Ansökta serveringstider är vardagar mellan kl 11.00 till kl 01.00, fred-lörd 
och helgdagar mellan kl 11.00 till kl 02.00. Till slutna sällskap såsom tex 
bröllop önskas serveringstid till kl 03.00.     

Sektorns/avdelningens bedömning
Se utredning öppnad 2017-06-08 och avslutad 2017-06-19. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från 2017-06-19

Utredning öppnad 2017-06-08 och avslutad 2017-06-19

Beslut
1. Bevilja Ett Rum AB, org.nr 559109-9808  stadigvarande 

serveringstillstånd vid Siljansnäs Hotell, Buffils Annas väg 18, 793 
60 Siljansnäs

2. Tillståndet avser servering av starköl, vin, spritdrycker samt andra 
jästa alkoholdrycker till allmänheten

3. Servering får ske i foaje/bar, matsal samt på inhägnad 
uteservering/veranda och inhägnad utespa-avdelning
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4. Serveringen får påbörjas tidigast kl 11.00 och avslutas senast kl 01.00 
vardagar och söndagar på fredag, lördag samt helgdagar får servering 
pågå till senast kl 02.00

5. Samma tider gäller även för uteserveringen
6. Till slutna sällskap får serveringen pågå till kl 03.00 (ingen allmänhet 

får då ha tillträde till lokalerna)
7. När uteserveringen används för servering av alkoholdryck skall 

personal ha ständig uppsikt över serveringen.
8. Med stöd av alkohollagens 8 kap 14 § avslå ansökan om uteservering 

i pool-området 
9. Tillståndet gäller fr.o.m 2017-07-05

Beslutet skickas till
Ett Rum AB, Simanbo 121, 733 96 Sala, med besvärshänvisning

Anette Blomqvist
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§ 126 Dnr 2017/1026

Ansökan om tillstånd att stadigvarande få servera 
alkoholdrycker vid Leksands Pub & Bistro, Leksand

Beskrivning av ärendet
Tillstånd till servering av starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa 
alkoholdrycker meddelas av den kommun där serveringsstället är beläget, 
enligt 8 kap 1 § alkohollagen.

RJ restauranger AB har hos Myndighetsavdelningen ansökt om tillstånd 
enligt 8 kap 2 §  alkohollagen (2010:1622) om att servera starköl, vin, 
spritdrycker  samt andra jästa alkoholdrycker vid ovan rubricerat 
serveringsställe. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt  

Ansökan avser även uteservering inkl balkong på ö.b

Ansökta serveringstider är mellan kl 11.00 till kl 01.00 på vardagar och 
fredag-lördag samt helgdag till  kl 02.00.

Sektorns/avdelningens bedömning
Se bifogad utredning öppnad 2017-06-14 och avslutad 2017-06-

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Bevilja RJ restauranger AB stadigvarande serveringstillstånd vid 

Leksands Pub & Bistro org. nr 559105-0611, vid Leksands Pub & 
Bistro, Norsgatan 21, 793 30 Leksand

2. Tillståndet avser servering av starköl, vin, spritdrycker samt andra 
jästa alkoholdrycker till allmänheten

3. Servering får ske i matsal på nedre plan och i lokalen på övre plan 
samt på inhägnad uteservering

4. Serveringen får påbörjas tidigast kl 11.00 och avslutas senast kl 01.00 
vardagar och söndagar på fredag, lördag samt helgdagar får servering 
pågå till senast kl 02.00

5. På uteservering får servering ske till senast kl 24.00
6. När uteserveringen används för servering av alkoholdryck skall 

personal ha ständig uppsikt över serveringen.
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7. Med stöd av alkohollagens 8 kap 14 § avslå ansökan om uteservering 
på balkongen

8. Tillståndet gäller fr.o.m 2017-07-05

Beslutet skickas till
RJ restauranger AB, Karins väg 12, 793 32 Leksand med besvärshänvisning

Anette Blomqvist
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§ 127

Nybyggnad av  fäbodstuga, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

Åtgärden avser nybyggnad av fäbodstuga i Ljusbodarnas fäbodar. 
Områdesbestämmelser finns för fäbodområdet.

Miljöchefen tillstyrker uppförande av fäbodstuga under förutsättning att 
stugan får en enkel VA-standard. Yttrandet bifogas protokollsutdraget.

Länsstyrelsen har besökt platsen och konstaterat att den husgrund som finns 
på platsen inte är så gammal att det rör sig om någon fornlämning och har 
därmed ingen erinran vad gäller bygglov på platsen.

Berörda angränsande fastighetsägare har underrättats. De har ingen erinran.

Beslutsunderlag
Ansökan 2016-12-22
Ritning 2017-12-22
Situationsplan 2017-05-10

Utskottet för samhällsbyggnads 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. Byggnadsarbetena får påbörjas när bygglovet vunnit laga 
kraft. Påbörjan tidigare sker på egen risk.

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

4. Avgift: 12 337 kronor (faktura skickas separat)
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Motivering
Åtgärden överensstämmer med områdesbestämmelserna för området. 
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov PBL 9 kap. 31 §.
Bygganden ska utformas i enlighet med riktlinjerna i 
områdesbestämmelserna.

Upplysningar
Signerad kontrollplan ska inlämnas som underlag för slutbesked.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt PBL 10 
kap. 4 §.

Utskottet för samhällsbyggnads beslut om startbesked upphör att gälla den 
dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet vinner laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §).

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägare.

Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes 
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet.

Hur man överklagar
Den som vill överklaga beslutet ska inom tre veckor efter mottagandet av
detta protokoll skriva till Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun. Skrivelsen
ska dock lämnas/skickas till Leksands kommun, administrativ service,
793 80 Leksand. I skrivelsen ska anges det beslut som överklagas.

Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 128

Strandskyddsdispens för bryggdäck/stenkista,  

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

Ansökan avser strandskyddsdispens för bryggdäck/stenkista. Aktuell plats är 
belägen vid Österdalälven.

Miljöchefen har ingen erinran emot att dispens lämnas. Platsen får inte 
privatiseras.

Beslutsunderlag
Ansökan 2016-08-12
Situationsplan 2017-06-01

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Strandskyddsdispens beviljas. Platsen ska fortfarande vara 

tillgängligt för allmänheten och får inte privatiseras.

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

Upplysningar
Åtgärden kan kräva anmälan till Länsstyrelsen gällande vattenverksamhet. 

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.
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Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes 
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet.

Hur man överklagar
Den som vill överklaga beslutet ska inom tre veckor efter mottagandet av
detta protokoll skriva till Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun. Skrivelsen
ska dock lämnas/skickas till Leksands kommun, administrativ service,
793 80 Leksand. I skrivelsen ska anges det beslut som överklagas.

Beslutet skickas till
Sökanden

Länsstyrelsen
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§ 129

Uppställning av 20 fots container, tillfälligt lov 5 år, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

För området gäller detaljplan. Aktuell fastighet är bebyggd. Åtgärden avser 
bygglov för tillfällig åtgärd i 5 år för uppställning av två 20 fots containrar. 
Fastigheten är registrerad av skatteverket som industritomt. Den tillåtna 
användningen enligt detaljplanen är bostad.

Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Yttranden har inkommit från 

Dala Vatten och avfall har yttrat sig i ärendet då VA-ledningar med 
tillhörande ledningsrätt finns på fastigheten. Vid eventuellt behov av att 
komma åt ledningarna ska fastighetsägaren vara behjälplig med nödvändig 
flytt av containrarna. 

Beslutsunderlag
Ansökan 2017-05-19
Situationsplan 2017-05-19

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Tidsbegränsat bygglov beviljas att gälla i 5 från lagakraftdatum i 

enlighet med plan- och bygglagen (PBL)9 kap. 33 §.
2. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av PBL 10 

kap. 23 §. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta 
ärende. Byggnadsarbetena får påbörjas när bygglovet vunnit laga 
kraft. Påbörjan tidigare sker på egen risk.

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

4. Avgift: 5969 kronor (faktura skickas separat)
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Motivering
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för tidsbegränsat lov enligt 
PBL 9 kap. 33 §.

Utskottet för samhällsbyggnad anser att de synpunkter som framförts inte 
kan utgöra skäl att vägra sökt bygglov. Åtgärden inte bedöms utgöra en 
betydande olägenhet för grannarna.

Störande verksamhet får inte förekomma på fastigheten.

Upplysningar
Signerad kontrollplan ska inlämnas som underlag för slutbesked.

Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 
förrän utskottet för samhällsbyggnad har gett ett slutbesked, om utskottet 
inte beslutar annat.

Utskottet för samhällsbyggnads beslut om startbesked upphör att gälla den 
dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet 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.

Hur man överklagar
Den som vill överklaga beslutet ska inom tre veckor efter mottagandet av
detta protokoll skriva till Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun. Skrivelsen
ska dock lämnas/skickas till Leksands kommun, administrativ service,
793 80 Leksand. I skrivelsen ska anges det beslut som överklagas.

Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 130

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området.

Anslutning kan ske till kommunala vatten- och avloppsledningar. Dala 
Vatten och avfall har yttrat sig i ärendet. Yttrandet bifogas 
protokollsutdraget.

Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Inga yttranden har inkommit.

Beslutsunderlag
Ansökan 2017-05-12
Situationsplan 2017-05-12

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Förhandsbesked beviljas.
2. Avgift: 8639 kronor (faktura skickas separat)

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.
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Upplysningar
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år 
efter det att beslutet vunnit laga kraft enligt PBL 9 kap. 39 §. Sökanden 
upplyses också om att förhandsbeskedet inte medför rätt att påbörja den 
sökta åtgärden.

Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes 
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet.

Hur man överklagar
Den som vill överklaga beslutet ska inom tre veckor efter mottagandet av
detta protokoll skriva till Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun. Skrivelsen
ska dock lämnas/skickas till Leksands kommun, administrativ service,
793 80 Leksand. I skrivelsen ska anges det beslut som överklagas.

Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 131

Strandskyddsdispens för flytbrygga, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

Ansökan avser strandskyddsdispens för brygga. Aktuell plats är belägen vid 
sjön Ejen. Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området.

Strandskydd råder enligt miljöbalken (MB) 7 kap. 13 §. Byggnadsförbud 
råder enligt MB 7 kap. 16 §. Friluftsliv, växt- och djurlivet i området 
påverkas inte av planerad byggnation.

Beslutsunderlag
Ansökan 2017-06-12
Situationsplan 2017-06-12
Ritningar 2017-06-12

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Strandskyddsdispens beviljas. Platsen ska fortfarande vara 

tillgängligt för allmänheten och får inte privatiseras. 

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

Upplysningar
Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet, varför utgången av besvärstiden 
- tre veckor från den dag Länsstyrelsen fått del av beslutet - bör avvaktas.

Strandskyddsdispensens giltighetstid sammanfaller med bygglovet.

Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som avses med 
dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den 
dag då beslutet vunnit laga kraft.
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Hur man överklagar
Den som vill överklaga beslutet ska inom tre veckor efter mottagandet av
detta protokoll skriva till Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun. Skrivelsen
ska dock lämnas/skickas till Leksands kommun, administrativ service,
793 80 Leksand. I skrivelsen ska anges det beslut som överklagas.

Beslutet skickas till
Sökanden

Länsstyrelsen
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§ 132

Nybyggnad av båthus, strandskyddsdispens,  

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

Ansökan avser bygglov och strandskyddsdispens för fritidshus. Aktuell plats 
är belägen vid sjön Ejen. Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för 
området.

Beslutsunderlag
Ansökan 2017-06-16
Situationsplan 2017-06-16
Ritningar 2017-06-16

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

31§.
2. Strandskyddsdispens beviljas. Den yta som byggnaden upptar på 

marken får tas i anspråk för ändamålet. Platsen ska fortfarande vara 
tillgängligt för allmänheten och får inte privatiseras.

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.

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

5. Avgift: 5514 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 
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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.

Upplysningar
Signerad kontrollplan ska inlämnas som underlag för slutbesked.

Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 
förrän utskottet för samhällsbyggnad har gett ett slutbesked, om utskottet 
inte beslutar annat.

Utskottet för samhällsbyggnads beslut om startbesked upphör att gälla den 
dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet 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.

Strandskyddsdispensens giltighetstid sammanfaller med bygglovet.

Hur man överklagar
Den som vill överklaga beslutet ska inom tre veckor efter mottagandet av
detta protokoll skriva till Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun. Skrivelsen
ska dock lämnas/skickas till Leksands kommun, administrativ service,
793 80 Leksand. I skrivelsen ska anges det beslut som överklagas.

Beslutet skickas till
Sökanden

Länsstyrelsen
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§ 133

Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

Ansökan avser förhandsbesked och strandskyddsdispens för fritidshus. 
Aktuell plats är belägen vid Siljan. Detaljplan eller områdesbestämmelser 
finns inte för området.

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller 
dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område som 
upphävandet eller dispensen avser:

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse 
för strandskyddets syften,

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan 
exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet 
och behovet inte kan tillgodoses utanför området,

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte 
kan genomföras utanför området,

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse 
som inte kan tillgodoses utanför området, eller

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget 
intresse.

Strandskydd råder enligt miljöbalken (MB) 7 kap. 13 §. Byggnadsförbud 
råder enligt MB 7 kap. 16 §. Aktuell ansökan strider mot MB 7 kap. 13, 14, 
15 §§. Särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18c saknas.

Utskottet för samhällsbyggnad saknar med hänvisning till ovanstående 
möjlighet att uttala en positiv inställning till aktuell ansökan.
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Utskottet för samhällsbyggnads 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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§ 134

Strandskyddsdispens för brygga, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

Ansökan avser strandskyddsdispens för brygga. Aktuell plats är belägen vid 
Siljan. Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området. 
Befintlig stenpir ska beläggas med spång.

Beslutsunderlag
Ansökan 2017-06-14
Situationsplan 2017-07-03
Foto 2017-06-14

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Strandskyddsdispens beviljas. Platsen ska fortfarande vara 

tillgängligt för allmänheten och får inte privatiseras.
2. Avgift: 2240 kronor (faktura skickas separat)

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

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
Den som vill överklaga beslutet ska inom tre veckor efter mottagandet av
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detta protokoll skriva till Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun. Skrivelsen
ska dock lämnas/skickas till Leksands kommun, administrativ service,
793 80 Leksand. I skrivelsen ska anges det beslut som överklagas.

Beslutet skickas till
Sökanden

Länsstyrelsen
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§ 135 Dnr 2017/600

Anläggning av parkeringsplatser, Tällberg 5:19

Beskrivning av ärendet
Fastighet: TÄLLBERG 5:19

Sökande: ÅKERBLADS I TÄLLBERG AB
SJÖGATTU 2
79370 TÄLLBERG

För området gäller detaljplan. Aktuell fastighet är bebyggd. Ansökan avser 7 
st. nya parkeringsplatser med ny infart. Åtgärden strider mot detaljplanen 
genom att infarten hamnar på mark med infartsförbud
Trafikverket har inga synpunkter på sökt bygglov. Yttrandet bifogas beslutet.

Berörda angränsande fastighetsägare har underrättats. Yttrande har inkommit 
från ägarna till fastigheten Tällberg 5:2 som inte förstår varför det behövs så 
många parkeringar samt att de har haft negativa upplevelser av en 
parkeringsplats från en annan granne, på Klockargårdens hotell, därför vill 
de inte ha fler parkeringsplatser intill deras fastighet. 
Utskottet för samhällsbyggnad anser att de synpunkter som framförts inte 
kan utgöra skäl att vägra sökt bygglov.
Dessa parkeringsplatser som sökanden vill bygga på fastigheten Tällberg 
5:19 kommer inte att vara avsedda till hotellgäster utan åt personal som 
kommer att bo i gäststugan på fastigheten. 

Beslutsunderlag
Ansökan 2017-05-12
Situationsplan 2017-04-03

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Liten avvikelse medges från gällande detaljplan.

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

2. 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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3. Med detta startbesked beslutar utskottet för samhällsbyggnad att 
kontrollplanen fastställs. Kontrollplanen ska inlämnas till 
byggavdelningen som underlag för slutbesked.

4. Avgift: 4500 kronor (faktura skickas separat)

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
Signerad kontrollplan ska inlämnas som underlag för slutbesked.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt PBL 10 
kap. 4 §.

Utskottet för samhällsbyggnads beslut om startbesked upphör att gälla den 
dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet 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.

Hur man överklagar
Den som vill överklaga beslutet ska inom tre veckor efter mottagandet av
detta protokoll skriva till Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun. Skrivelsen
ska dock lämnas/skickas till Leksands kommun, administrativ service,
793 80 Leksand. I skrivelsen ska anges det beslut som överklagas.

Beslutet skickas till
Sökanden 

Ägarna till fastigheten Tällberg 5:2
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