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Ärendelista 
 

 § 57 Sektorschefen informerar 
 § 58 Avdelnings-/enhetschefer informerar 
 § 59 Meddelande samhällsbyggnadsutskottet 2021 
 § 60 Samråd inom vattenförvaltning i Bottenhavets vattendistrikt, från och med den 1 

november 2020 till och med den 30 april 2021 
 § 61 Gatunamn, Tällberg 
 § 62 Förlängning av gatuadress, Tällberg 
 § 63 Nytt vägnamn Norra Hjortnäs 
 § 64 Anläggning av brygga, strandskyddsdispens,  
 § 65 Nybyggnad brygga, stenpir, schaktning/fyllning, strandskyddsdispens, 

 
 § 66 Tillbyggnad skärmtak, Diakonen 2 
 § 67 Nybyggnad av en/tvåbostadshus  
 § 68 Förhandsbesked för nybyggnad bostadshus, strandskyddsdispens,  
 § 69 Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus,  
 § 70 Utvändig ändring, ändrad användning en/tvåbostadshus, rivning och 

återuppbyggnad uthus/förråd,  
 § 71 Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus,  
 § 72 Tillbyggnad uterum, tillbyggnad garage/carport,  
 § 73 Nybyggnad av en/tvåbostadshus, garage,  
 § 74 Nybyggnad av Padelhall,  
 § 75 Nybyggnad av fritidshus, garage/carport,  
 § 76 Nybyggnad en/tvåbostadshus  
 § 77 Strandskyddsdispens för nedläggning av VA-ledningar, Sunnanäng 1:19 
 § 78 Nybyggnad avloppspumpstation, Tällberg 5:7 
 § 79 Nybyggnad av en/tvåbostadshus,  
 § 80 Detaljplan för Lummerhöjden (Noret 2:27 mfl.) 
 § 81 Stadigvarande Alkoholtillstånd Mix bar och grill 
 § 82 Ansökan om stadigvarande alkoholtillstånd Stationstreetsix AB 
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 § 83 Redovisning av inkomna synpunkter/klagomål 2021 
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§ 57  

Sektorschefen informerar 

Beskrivning av ärendet 
 Arbetet med omorganisering av delar av fritidsavdelningen fortsätter. 

Planerad flytt av personal till Leksandsbostäder 1 september.  

 Rekrytering av fastighetsstrateg klar, börjar på Leksands kommun i 
början på maj.  

 Hållbarhetsarbetet, förvaltningen arbetar med en slutrapport av 
befintliga miljömål. En enkät kommer skickas ut till såväl anställda, 
förtroendevalda och andra intressenter för att skapa en bild av 
nuläget.  

 Flera pågående diskussioner med Trafikverket, exempelvis 
tillgänglighet till och från Riksväg 70. 

 Sporthallen, stommen uppe, takstolar på väg. Sedan är yttre skalet 
färdigt. 

 Åhlbyvägen, har identifierat två vägalternativ, arbetar idagsläget på 
att ta fram kostnadsberäkningar kopplat till vägsträckorna.  

 Pandemin, kulturhuset stängt och så även största delarna av 
Leksandshallen.  

 Evenemang, Valborg och nationaldagen är inställt. Förslag att 
midsommar ställs in. Väntar på besked från Dalecarlia cup. Flyttat en 
stor hundutställning till september. Spelmansveckan försöker köra en 
avskalad variant med fokus på barn och unga.  

 Budget pekar på underskott 400 000, vilket beror på stängningen av 
Leksandshallen.  

 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef, verksamhetsekonom samt ordförande för utskottet
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§ 58 Dnr DiaNr. 

Avdelnings-/enhetschefer informerar 

Beskrivning av ärendet 

Avdelnings-/enhetschefer informerar 
Chef plan, kart och mät, Malin Bengtsson 

 Håller på med rekrytering av ny planarkitekt.  

 Mycket nybyggnadskartor och utsättningar.  
 
Myndighetschef, Jonas Slars 
Bygg: 

 Fortsatt otroligt hög ärendeinströmning, kan påverka 
handläggningstiderna. 

Miljö: 

 Från och med 3 maj så är miljöenheten fulltaliga på miljötillsynen. 

 Många ansökningar av installation av värmepumpar och avlopp när 
många vill bygga. 

Livsmedel 

 Har fortsatt hand om trängseltillsynen på restaurangen  
 
Chef strategisk planering, Anna Ograhn 

 Presenterat centrumutveckling för Uppsala läns kommuner 
 

Samhällbyggnadsutskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef, verksamhetsekonom, ordförande för utskottet
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§ 59 Dnr 2021/268 

Meddelande samhällsbyggnadsutskottet 2021 

Beskrivning av ärendet 
 Uppdrag för sektor samhällsutveckling redovisas 

 Status överklagade beslut samt strandsskyddsdispenser redovisas 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Åke Sjöberg
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§ 60 Dnr 2020/1320 

Samråd inom vattenförvaltning i Bottenhavets 
vattendistrikt, från och med den 1 november 2020 till 
och med den 30 april 2021 

Beskrivning av ärendet 
Vattenmyndigheterna har samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och 
miljökvalitetsnormer 2021-2027.  

Beslutsunderlag 
Vattenmyndighetens samrådshandlingar, Samråd om förvaltningsplan, 
åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027 | Vattenmyndigheterna 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Uppdra förvaltningen att svara på remissen. 

Beslutet skickas till 
Miljöenheten
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§ 61 Dnr 2021/295 

Gatunamn, Tällberg 

Nytt gatunamn, Tällberg 

Beskrivning av ärendet 
Ärendet avser beslut om nytt gatunamn för gata inom området Sjögårdarna.  
Området är ännu oetablerat. Gatan ansluter dels mot Siljansvägen och dels 
mot Båthusgattu inom området.  
I dialog med Tällbergs byamän har förslag på gatunamn framkommit. 
Nyttugsgattu. Namnet kommer från Tällbergs kyrkbåt med samma namn.  
Förslag till beslut är framtaget i samråd med Tällbergs byamän som  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Förslaget är i enlighet med god ortnamnssed och har anknytning till området. 
Plan- och kartavdelningen ser positivt på förslaget.  

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Att besluta om namnet Nyttugsgattu för nya gatan inom området 

Sjögårdarna.  

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Karta 
Mail från Tällbergs Byamän 

Beslut skickas till:  
Tällbergs Byamän 
Tällberg 13:21 
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§ 62 Dnr 2021/293 

Förlängning av gatuadress, Tällberg 

Beskrivning av ärendet 
Gatunamn för detaljplanelagd men ännu oetablerat område saknar gatunamn. 
Fastighetsägare har begärt gatunamn inför försäljning av fastigheterna.  
Vägen är belägen inom området Sjögårdarna mellan Tällbergs fotbollsplan 
och Siljan.  
Sedan tidigare finns en väg, Båthusgattu ansluten mot Siljansvägen och som 
sedan sträcker sig till fotbollsplanen. Vägen övergår idag till stig mot Siljan.  
 
Båthusgattu avses nu istället förlängas in i det planerade bostadsområdet 
enligt bilagd karta. 
Förslag till beslut är framtaget i samråd med Tällbergs byamän som 
tillstyrker förlängningen av Båthusgattu in i området.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Förslaget är i enlighet med handboken för adressättning.  
Plan- och kartavdelningen ser positivt på att förlänga ett redan etablerat 
gatunamn.  

Beslutsunderlag 
Karta 
Synpunkter från Tällbergs Byamän 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Att godkänna förlängningen av Båthusgattu i enlighet med 

markeringar på bilagd karta.  

Beslutet skickas till 
Tällbergs Byamän 
Tällberg 13:125

9



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-22 

 
  

Samhällsbyggnadsutskottet   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

§ 63 Dnr 2021/408 

Nytt vägnamn Norra Hjortnäs 

Beskrivning av ärendet 
En ny väg i området vid Aringsnäset i norra Hjortnäs har anlagts. Vägen 
utgår från Hjortnäs Kolhagsvägen och sträcker sig ca 130 m österut. 
Förslag på vägnamn har inkommit från fastighetsägarna längs vägen.  
Förslaget är "Lissmatsgattu" då det tidigare fanns en hage i området som 
hette Lissmatshagen. 
Samråd om det föreslagna namnet har skett med Hjortnäs Sunnanängs 
samfällighetsförening samt med Hjortnäs Sunnanängs Byamän. 
Ingen av dessa har något att erinra mot förslaget. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Det föreslagna namnet är unikt och följer god ortsnamnssed. 

Beslutsunderlag 
Karta med den aktuella vägen 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Att godkänna Lissmatsgattu som namn på den nya vägen med 

adressnamn Hjortnäs Lissmatsgattu. 

Beslutet skickas till 
Ägare till fastigheterna: 
Hjortnäs 46:5 
Hjortnäs 46:9 
Hjortnäs 46:10 
Hjortnäs 46:11 
Hjortnäs 46:12 
Hjortnäs 46:15 
Hjortnäs 46:3
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§ 64  

Anläggning av brygga, strandskyddsdispens,  
 

Beskrivning av ärendet 
Fastighet:  
Sökande: 
  
  
Ansökan avser strandskyddsdispens för brygga. Aktuell plats är belägen vid 
sjön Siljan. Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området. 
Strandskydd råder enligt miljöbalken (MB) 7 kap. 13 §. Byggnadsförbud 
råder enligt MB 7 kap. 16 §.  

Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-01-18 
Situationsplan 2021-01-18 
Ritningar 2021-04-08 
Foton 2021-04-08 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Strandskyddsdispens beviljas. Bryggans yta får användas för 

ändamålet. Platsen ska fortfarande vara tillgänglig för allmänheten 
och får inte privatiseras. Skyltanordningar som avhåller allmänheten 
från att nyttja strandområdet får inte uppföras. 

2. Avgift: 2380kronor (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. 
Bryggan är relativt bred, 3 m, vilket beror på den redan befintliga stenpiren 
som bryggan kommer att placeras på är så bred. Detta innebär att bryggans 
bredd måste vara lika för att inte båtar ska stå mot stenarna och även 
underlätta i- och urstigning. 
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Eftersom stenpiren redan finns bedöms växt- och djurliv inte påverkas av 
bryggan. Friluftslivet bedöms påverkas positivt då bryggan snarare främjar 
allmänhetens tillträde till området.  

Upplysningar 
Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som avses med 
dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den 
dag då beslutet vunnit laga kraft. 
Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet, varför utgången av besvärstiden 
- tre veckor från den dag Länsstyrelsen fått del av beslutet - bör avvaktas. 
 
Hur man överklagar 
Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till Leksands kommun,  
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se. 
 
Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om.  
Tala också om varför du menar att samhällsbyggnadsutskottet beslut är 
felaktigt och vilken ändring Du vill har i beslutet. 
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer. 
Samhällsbyggnadsutskottet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor 
från den dag du fick del av beslutet.  
 
Samhällsbyggnadsutskottet sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i 
Dalarnas län för prövning. 
 

Beslutet skickas till 
Sökanden 
Länsstyrelsen
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§ 65  

Nybyggnad brygga, stenpir, schaktning/fyllning, 
strandskyddsdispens,  

Beskrivning av ärendet 
Fastighet:  
Sökande: 
  
 
Ansökan avser strandskyddsdispens för anläggande av stenpirar och brygga. 
Aktuell plats är belägen vid sjön Siljan. Strandskydd råder enligt miljöbalken 
(MB) 7 kap. 13 §. Byggnadsförbud råder enligt MB 7 kap. 16 §.  
Detaljplan finns för området som vid den aktuella platsen har beteckningen 
W1, öppet vattenområde där bryggor får anläggas (strandskyddsdispens 
krävs). 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-03-23 
Situationsplan 2021-03-23 
Ritningar 2021-03-23 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Strandskyddsdispens beviljas. Bryggans yta får användas för 

ändamålet. Platsen ska fortfarande vara tillgänglig för allmänheten 
och får inte privatiseras. Skyltanordningar som avhåller allmänheten 
från att nyttja strandområdet får inte uppföras. 
 

2. Avgift: 2380 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. Då 
man i detaljplanen gjort bedömningen att området är lämpligt för bryggor 
gör samhällsbyggnadsutskottet bedömningen att åtgärden kan tillåtas. 
Friluftsliv, växt- och djurlivet i området bedöms inte påverkas av planerad 
byggnation. 
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Upplysningar 
Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som avses med 
dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den 
dag då beslutet vunnit laga kraft. 
Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet, varför utgången av besvärstiden 
- tre veckor från den dag Länsstyrelsen fått del av beslutet - bör avvaktas. 
 
Hur man överklagar 
Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till Leksands kommun,  
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se. 
 
Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om.  
Tala också om varför du menar att samhällsbyggnadsutskottet beslut är 
felaktigt och vilken ändring Du vill har i beslutet. 
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer. 
Samhällsbyggnadsutskottet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor 
från den dag du fick del av beslutet.  
 
Samhällsbyggnadsutskottet sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i 
Dalarnas län för prövning. 
 

Beslutet skickas till 
Sökanden 
Länsstyrelsen
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§ 66 Dnr 2021/229 

Tillbyggnad skärmtak, Diakonen 2 

Beskrivning av ärendet 
Fastighet: DIAKONEN 2 
Sökande: Goda Resan AB 
 Timmermansvägen 4 
 793 32 Leksand  
Ansökan avser tillbyggnad av befintligt café med ett skärmtak. Åtgärden 
ligger inom område med gällande detaljplan. Genomförandetiden för 
detaljplanen har gått ut. Åtgärden innebär en avvikelse mot detaljplanen då 
skärmtaket placeras på punktprickad mark. 
Stadsarkitekten har inga synpunkter på tillbyggnaden. 
Trafikenheten har inget att erinra mot tillbyggnad av skärmtak förutsatt att 
de avstånd till väg respektive trottoar som anges i ansökan hålls. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-03-03 
Ritning 2021-03-03 
Situationsplan 2021-03-03 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Liten avvikelse medges från gällande detaljplan. 

1. 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. 

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

4. Avgift: 2236 kronor (faktura skickas separat) 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2021-03-03 och beslut fattades 2021-04-22, vilket innebär att lagstadgade 
tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 
a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår av bilagan. 
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Motivering 
Åtgärden ligger inom område med gällande detaljplan. Åtgärden innebär en 
liten avvikelse mot detaljplanen. Avvikelsen är förenlig med detaljplanens 
syfte. Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov i enlighet med 
PBL 9 kap. 31 b §. 

Upplysningar 
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked 
(enligt PBL 10 kap 3§). Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk 
trots att det inte fått laga kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet 
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar eftersom beslutet kan komma att 
upphävas om det överklagas. 
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. 
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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§ 67  

Nybyggnad av en/tvåbostadshus  

Beskrivning av ärendet 
Fastighet:  
Sökande:   
 
 
För området gäller detaljplan.  
Åtgärden avser nybyggnad av bostadshus. 
Åtgärden strider mot detaljplanen genom att byggnaden delvis placeras på 
prickmark.  
Dala Energi har inga synpunkter. Yttrandet bifogas beslutet. 
Dala vatten och avfall har inga synpunkter. Yttrandet bifogas beslutet. 
Berörda angränsande fastighetsägare har underrättats. Yttrande har inkommit 
från ägarna till fastigheten  tycker att byggnaden är för 
hög och förstör utsikten mot Siljan och resten av byn. 
Samhällsbyggnadsutskottet anser att de synpunkter som framförts inte kan 
utgöra skäl att vägra sökt bygglov.  
 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2020-12-28 
Ritning 2021-02-24 
Situationsplan 2021-02-24 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Liten avvikelse medges från gällande detaljplan. 

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

2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: 
Namn: Nils Berglund 
Adress: Gärde Djuravägen 1, 793 50 Leksand 

3. Avgift: 14 691 kronor (faktura skickas separat) 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2021-02-24 och beslut fattades 2021-04-22, vilket innebär att lagstadgade 
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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 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 §. 
 
Bilagor 

1. Ritningar som ingår i beslutet 
2. Remissyttrande från Dala Energi, DVAAB 
3. Granneyttrande 
4. 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 §). 
 
Om fastigheten saknar gatuadress och/eller gatunummer kontakta 
kommunen.  
Beslutet får laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes 
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet. 
 
Hur man överklagar 
Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till Leksands kommun,  
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se. 
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Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om.  
Tala också om varför du menar att samhällsbyggnadsutskottet beslut är 
felaktigt och vilken ändring Du vill har i beslutet. 
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer. 
Samhällsbyggnadsutskottet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor 
från den dag du fick del av beslutet.  
 
Samhällsbyggnadsutskottet sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i 
Dalarnas län för prövning. 
 

Beslutet skickas till 
Sökanden 
Ägarna till fastigheten 
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§ 68  

Förhandsbesked för nybyggnad bostadshus, 
strandskyddsdispens,  

Beskrivning av ärendet 
Fastighet:  
Sökande: 
  
  
Ansökan avser förhandsbesked och strandskyddsdispens för 3 st. bostadshus. 
Aktuell plats är belägen vid , längs Dalälven. 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. 
Platsen ligger inom område som i kommunens översiktsplan är utpekat för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) som avses i 7 kap 18e § MB. 
Efter besök på platsen görs bedömningen att friluftsliv, växt- och djurlivet i 
området inte påverkas av planerad byggnation.  
Miljöenheten tillstyrker förhandsbesked, Vatten- och avloppsfrågan kan 
lösas för åtgärden. Yttrandena bifogas beslutet. 
Utfart avses ske mot  
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. 
Yttrande har inkommit från som yttrar sig att 
sökanden inte kan koppla på sig på befintlig vattenledning. Yttrandet bifogas 
beslutet. 
 
På fastigheten ligger ett fornlämningsområde varvid Länsstyrelsen gjort en 
arkeologisk undersökning. Länsstyrelsen yttrar sig att området nu är fri att 
exploatera och bebygga. Yttrandet bifogas beslutet. 
 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2020-04-23 
Situationsplan 2020-04-23 
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Checklista 2021-03-25 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Förhandsbesked beviljas. 
2. Strandskyddsdispens beviljas.  

-Som tomt får tas i anspråk de redovisade tomtplatserna. 
3. Avgift: 25 353 kronor (faktura skickas separat) 

Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2021-03-11 och beslut fattades 2021-04-22, 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 
Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt PBL 2 kap. 4-5 §§ och 8 kap 
9 §. 
Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18d kan 
anföras att platsen ligger inom LIS-område i kommunens översiktsplan och i 
direkt anslutning till befintlig bebyggelse. Strandområdet och passagen ned 
till stranden får inte privatiseras, tomterna ska tydligt avgränsas med staket 
eller gärdesgård. 
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 
ha en lämpliga tomtplatser och en naturlig förtätning av befintlig byklase. 
 
Bilagor 

1. Ritningar som ingår i beslutet 
2. Remissyttrande från miljöenheten, Länsstyrelsen 
3. Granneyttrande 

Upplysningar 
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år 
efter det att beslutet vunnit laga kraft enligt PBL 9 kap. 39 §. Sökanden 
upplyses också om att förhandsbeskedet inte medför rätt att påbörja den 
sökta åtgärden. 
 
Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet, varför utgången av besvärstiden 
- tre veckor från den dag Länsstyrelsen fått del av beslutet - bör avvaktas. 
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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. 
 
Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om.  
Tala också om varför du menar att samhällsbyggnadsutskottet beslut är 
felaktigt och vilken ändring Du vill har i beslutet. 
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer. 
Samhällsbyggnadsutskottet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor 
från den dag du fick del av beslutet.  
 
Samhällsbyggnadsutskottet sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i 
Dalarnas län för prövning. 
 

Beslutet skickas till 
Sökanden  
Länsstyrelsen 
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§ 69  

Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus, 
 

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

. Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området. 
Dala Energi har inga synpunkter. 
Miljöenheten tillstyrker förhandsbesked. Fastigheten ligger inom område 
som utreds för utbyggnad av kommunalt vatten- och avloppsnät. 
Fastighetens VA-försörjning ska i första hand lösas genom anslutning till 
detta. Ev. tillstånd för enskild avloppslösning kommer att tidsbegränsas i 
avvaktan på kommunalt VA. Ev. ansökan om utförande av enskild 
avloppsanläggning ska göras till miljöenheten i god tid innan planerade 
arbeten. 
På grund av markförhållanden i området, med relativt tät morän, är 
traditionell trekammarbrunn och markinfiltration ev. inte möjlig. 
Undersökning av markförhållandena krävs för att klargöra vilken 
avloppslösning som kan godtas. Hänsyn måste också tas till vattentäkter på 
grannfastigheterna. Yttrandet bifogas beslutet 
Dala vatten tillstyrker förhandsbesked. Yttrandet bifogas beslutet. 
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. 
Yttrande har inkommit från ägarna till fastigheten som anser 
att ansökan är bristfällig beträffande utformning, placering och infart. Det 
finns idag möjlighet att angöra fastigheten med bil. Placeringen av tänkt 
byggnad utgör ingen väsentlig påverkan för grannar. Och utformningen är en 
fråga som tas upp i ett eventuellt bygglov. Samhällsbyggnadsutskottet anser 
att de synpunkter som framförts inte kan utgöra skäl att vägra sökt 
förhandsbesked.  
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Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-02-26 
Situationsplan 2021-02-26 
Tomtplatsavgränsning 2021-04-13 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Förhandsbesked beviljas. 
-Som tomt får tas i anspråk den redovisade tomtplatsen. 
2. Avgift: 9425 kronor (faktura skickas separat)  

Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2021-02-26 och beslut fattades 2021-04-22, 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. 
 
Bilagor 

1. Ritningar som ingår i beslutet 
2. Remissyttrande från miljöenheten 
3. Granneyttrande 

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

24



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(3) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-22 

 
  

Samhällsbyggnadsutskottet   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

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 
Ägarna till fastigheten 
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§ 70  

Utvändig ändring, ändrad användning 
en/tvåbostadshus, rivning och återuppbyggnad 
uthus/förråd,  

Beskrivning 
Fastighet:  
Sökande:  
  
 
Ansökan avser byte av fönster och dörrar, ersätta ett fönster med en 
altandörr. Rivning och återuppbyggnad av ett förråd samt inreda nytt våtrum. 
Ansökan avser även rivning av befintlig friggebod samt uppförande av en 
ny.  
Områdesbestämmelser finns och området har riksintresse ur 
kulturminnesvårdssynpunkt. 
Fastigheten är inventerad i kommunens kulturmiljöprogram och markerad 
som blå. 
Då rivning och återuppbyggnad av förrådet sker närmare tomtgräns än 4.5 
meter har medgivande lämnats från berörda grannar.  
Stadsarkitekt Anna Ograhn har remissas i ärendet och har inga synpunkter på 
sökt bygglov. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-02-24 
Situationsplan 2021-02-24 
Följebrev 2021-02-24 
Bilder 2021-02-24 
Ritning ny friggebod 2021-03-09 
Ritning rivning/nybyggnad förråd 2021-03-09  
Grannemedgivande 2021-03-23 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 31 

§. 
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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: 6059 kronor (faktura skickas separat) 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2021-03-23 och beslut fattades 2021-04-22, 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 överensstämmer med områdesbestämmelserna för området. 
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov PBL 9 kap. 31 §. 
Åtgärden är blå i kulturmiljöprogrammet varför återhållsamhet med fasad 
och fönster prioriteras. Befintlig bredsågad lockpanel och fönster byttes 
troligen någon gång på 60-talet och är inte tidstypiska för området eller 
fastighetens byggnadsår. Åtgärderna att byta till mer tidstypiska fönster och 
lockläckts panel stämmer bättre överens med byggnadens befintliga ursprung 
varpå avsteg från kulturmiljöprogrammet i detta fall kan görs. Befintlig 
friggebod ersätts med ny byggnad med mer tidstypisk utformning.  
 
Bilagor 

1. Ritningar som ingår i beslutet 
2. Remissyttrande från Stadsarkitekt, Anna Ograhn.  
3. Kontrollplan 

Upplysningar 
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked 
(enligt PBL 10 kap 3§). Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk 
trots att det inte fått laga kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet 
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar eftersom beslutet kan komma att 
upphävas om det överklagas. 
 
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. 
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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 
Sökande 
Sakägare 
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§ 71  

Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus, 
 

Beskrivning 
Fastighet:  
Sökande: 
 
  
Ansökan avser förhandsbesked för bostadshus. Detaljplan eller 
områdesbestämmelser finns inte för området. Del av redan bebyggd fastighet 
avses styckas av.  
Angränsande fastighetsägare har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. 
Inga synpunkter har inkommit.  
Dala Energi har inga erinringar mot sökt förhandsbesked. Dala vatten har 
yttrat sig följande; Om fastigheten ska styckas av kommer den nya tomten 
inte att hamna inom verksamhetsområde. Hjortnäs ingår i ett VA-
utbyggnadsområde där det kommunala VA-nätet kommer att byggas ut, dock 
är det oklart när detta kommer att ske. Det finns dock möjlighet att redan i 
nuläget ansluta fastigheten till kommunala VA-nätet via s k avtalsanslutning.  
Avtalsanslutning innebär att fastighetsägaren bygger och bekostar egna VA-
ledningar mellan fastigheten och en av VA-huvudmannen anvisad 
förbindelsepunkt. I en avtalsanslutning ingår också att fastighetsägaren själv 
ordnar med nödvändiga markupplåtelser för dessa ledningar. Om 
tryckstegring erfordras för att uppnå tillräckligt tryck i byggnaden skall 
fastigheten själv ordna med samt bekosta detta. Förbindelsepunkten kommer 
troligtvis att placeras enligt bilden nedan.  

Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-02-18 
Situationsplan 2021-02-18  

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Förhandsbesked beviljas. 
2. Avgift: 9214 kronor (faktura skickas separat)  
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Samhällsbyggnadsutskottet   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2021-02-18 och beslut fattades 2021-04-22, 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. 
 
Villkor för förhandsbeskedet är att anslutning för VA-anslutningen sker via 
Dala Vatten och Avfall genom en avtalsanslutning.  
 
Bilagor 

1. Handlingar som ingår i beslutet 
2. Remissyttrande från Dala Energi, Dala vatten och avfall AB 

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

Beslutet skickas till 
Sökande 
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§ 72  

Tillbyggnad uterum, tillbyggnad garage/carport,  
 

Beskrivning 
Fastighet:  
Sökande: 
  
  
För området gäller detaljplan. Aktuell fastighet är bebyggd. Ansökan avser 
planenlig åtgärd på byggnad som sedan tidigare avviker från detaljplanen. 
Åtgärden strider mot detaljplanen genom att garaget sedan tidigare är 
placerat närmare tomtgräns än vad som är tillåtet enligt detaljplan. 
Tillbyggnaden byggs som en förlängning av befintligt garage.   
Ansökan avser även tillbyggnad av bostadshus med uterum.  
Tillbyggnaden är planenlig.  
 
Berörda angränsande fastighetsägare har underrättats. En fastighetsägare har 
inkommit med synpunkter mot byggnationen. Synpunkterna avser risken för 
ökad trafik och buller från pågående verksamhet på fastigheten.  
Enligt sökande avser tillbyggnaden av garaget att parkera fordon och 
tillbehör som sökande använder i sitt företag. Enligt sökanden utförs ingen 
verksamhet utöver hobbyverksamhet på fastigheten. Således bedöms inte 
inkomna synpunkter som skäl att avslå ansökan om tillbyggnad av garage.  
 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-03-01 
Situationsplan 2021-03-01 
Planritning uterum 2021-03-01 
Sektionsritning uterum 2021-03-01 
Fasadritning uterum 2021-03-01 
Planritning garage carport 2021-03-01 
Sektionsritning garage carport 2021-03-01 
Fasadritning garage carport 2021-03-01 
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Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Liten avvikelse medges från gällande detaljplan. 
2. Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 31 

b §. 
3. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av PBL 10 

kap. 23 §. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta 
ärende. 

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

5. Avgift: 6340 kronor (faktura skickas separat) 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2020-03-01 och beslut fattades 2020-04-22, 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 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 §. 
 
Bilagor 

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

Upplysningar 
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked 
(enligt PBL 10 kap 3§). Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk 
trots att det inte fått laga kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet 
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar eftersom beslutet kan komma att 
upphävas om det överklagas. 
Byggnadsverken 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. 
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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 
Sökande 
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§ 73  

Nybyggnad av en/tvåbostadshus, garage,  

Beskrivning av ärendet 
Fastighet:  
Sökande:  
  
  
Åtgärden avser nybyggnad av en/tvåbostadshus och garage på fastigheten 

 Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området. 
Fastigheten är sedan tidigare inte bebyggd men ett förhandsbesked har 
beviljats på fastigheten 2020-11-19 § 199. 
Miljöenheten har tidigare yttrat sig enligt följande: VA-frågan bedöms kunna 
lösas för fastigheten. I första hand ska avlopp anslutas till kommunalt 
reningsverk. Om detta inte går att lösa måste enskild avloppsanläggning 
ordnas. Pga risk för tät jord kan dock traditionell markinfiltration kanske inte 
godkännas. Markundersökning måste göras för att visa vilken lösning som är 
möjlig. Ansökan om utförande av avloppsanläggning ska lämnas till 
miljöenheten i god tid innan arbeten påbörjas. Plats för vattentäkt kan 
behöva ändras om enskild avloppslösning blir aktuell. 
Dala Vatten och avfall har yttrat sig enligt bifogad bilaga. 
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Inga erinringar har inkommit 
LRF har tidigare tillstyrkt förhandsbeskedet. 
Stadsarkitekt har inga synpunkter på ansökt bygglov. 
Fastighetsreglering har efter förhandsbeskedet gjorts av Lantmäteriet, i våra 
kartsystem syns dock att det råder oklara gränser i kartan. 
Besök har därför gjort på platsen för att säkerställa att fastighetsgränserna är 
korrekta. 
Sökanden har även haft en haft dialog med de fastighetsägare som är berörda 
och fått vidimerat att fastighetsgränserna är korrekta. 
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Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-03-18 
Ritning 2021-03-18 
Situationsplan 2021-03-18 

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: Niklas Ek, certifierad kontrollansvarig 

3. Avgift: 31 416 kronor (faktura skickas separat) 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2021-03-18 och beslut fattades 2021-04-22, vilket innebär att 
lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med 
stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår 
av bilagan. 

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

1. Ritningar som ingår i beslutet 
2. Remissyttrande från Davab 
3. Granneyttrande 

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

Beslutet skickas till 
Sökanden
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§ 74 Dnr 2021/97 

Nybyggnad av Padelhall, Noret 2:43 

Beskrivning av ärendet 
Fastighet: NORET 2:41, NORET 2:42 
Sökande: Siljab AB 
 Almo Råbäcksvägen 31 
 79397 Siljansnäs 
Åtgärden avser nybyggnad av en Padelhall på fastigheten Noret 2:41 och 
Noret 2:42. Åtgärden ligger inom område med gällande detaljplan. Aktuell 
fastighet är obebyggd. Åtgärden strider mot detaljplanen genom att 
byggnadshöjden överskrids för byggnationen. Området är dock ett 
industriområde och bedöms inte utgöra någon olägenhet för närboende och 
bedöms utgöra en liten avvikelse mot gällande detaljplan. En padelhall på 
nämnda fastighet som utgörs av mark för småindustriändamål, är en lämplig 
placering utifrån trafiksituation och störningssynpunkt då bostäder ligger på 
behörigt avstånd. 
Trafik har inga erinringar på ansökt bygglov. 
Dala Energi har yttrat sig enligt följande: Dala Energi har ledningar 
längsmed södra och västra fastighetsgränsen enligt kartbild(Se 
remissyttrande) nedan om dessa ej berörs har vi inga synpunkter. 
Fastighetsägaren får kontakta Dala Energi och ha en dialog om det ska 
anläggas in och utfart som berör ledningarna. 
 
Dala Vatten och avfall har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan, 
yttrandet bifogas. En överenskommelse har gjorts med Dvaab om att 
dagvattenutredningen ska finnas inför och innan startbesked beviljas. 
Sökanden får därför inkomma med denna utredning så fort som möjligt och 
innan startbesked kan beviljas. 
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan, inga negativa 
yttranden har inkommit. 
Stadsarkitekten har inga synpunkter på ansökt bygglov.  
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Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-02-02 
Ritning 2021-03-23 
Situationsplan 2021-03-23 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Liten avvikelse medges från gällande detaljplan. 

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

2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: 
Namn: Jan-Erik Stors 

3. Avgift: 83 861 kronor (faktura skickas separat) 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2021-03-23 och beslut fattades 2021-04-22, 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 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 §. 
 
Bilagor 

1. Ritningar som ingår i beslutet 
2. Remissyttrande från DVAAB och Dala Energi 

Upplysningar 
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked 
(enligt PBL 10 kap 3§). Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk 
trots att det inte fått laga kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet 
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar eftersom beslutet kan komma att 
upphävas om det överklagas. 
 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kontakta byggnadsinspektör Maths 
Ydron 0247-80496 i god tid innan. 
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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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§ 75  

Nybyggnad av fritidshus, garage/carport,  

Beskrivning av ärendet 
Fastighet:  
Sökande: 
  
  
Åtgärden avser nybyggnad av fritidshus och garage/carport på fastigheten 

 För området gäller detaljplan. Åtgärden överensstämmer med 
gällande detaljplan. Aktuell fastighet är obebyggd.  
Dala Energi har el och fiber ledningar som går längsmed södra 
fastighetsgränsen enligt kartbild nedan om dessa ej berörs har vi inget att 
invända på bygglovsansökan. 
DVAAB har inget att invända mot att bygglov beviljas men synpunkterna 
enligt bilaga ska beaktas. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-02-09 
Ritning 2021-03-08 
Situationsplan 2021-03-08 

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

§. 
2. Avgift: 18 107 kronor (faktura skickas separat) 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2021-03-08 och beslut fattades 2021-04-22, 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.  
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Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap. 
30 §. 
 
Bilagor 

1. Ritningar som ingår i beslutet 
2. Remissyttrande från Dala Vatten och Dala Energi 

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

Beslutet skickas till 
Sökanden
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§ 76 Dnr 2021/244 

Nybyggnad en/tvåbostadshus  

Beskrivning av ärendet 
Fastighet:  
Sökande:  
 
 
Åtgärden avser nybyggnad av en/tvåbostadshus på fastigheten  
Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området. 
Positivt förhandsbesked beviljades under 2020. 
Dala Energi har inga ledningar som berör fastigheten så vi har inget att 
invända på bygglovet. 
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Inga yttranden har inkommit. 
DVAAB har inget att invända mot att bygglov beviljas. Synpunkter enligt 
bilaga ska beaktas. 
Stadsarkiteten har följande synpunkter: Sökt bygglov omfattas inte av 
detaljplan med reglering kring utformning, fastigheten ligger heller inte i 
någon utpräglad bykaraktär eller inom ett område med en sammanhållen 
utformning. Dock finns detaljplaner både norr och söder om fastigheten som 
har reglering av färgsättning som säger röda, grå eller brunsvart fasader. 
Söder om fastigheten finns flertalet byggnader som har ljusgråa fasader. Sökt 
färgkod S0502 på fasaden är vit, det vore önskvärt om fasaden ändrades till 
ljusgrå S2502-Y eller liknande som är den färgkod som de ljusaste husen i 
söder har för att harmoniera med dessa och inte lysa lika mycket som en vit 
fasad gör.  
Det är Samhällsbyggnadsutskottets bedömning att färgsättningen på 
byggnaden strider mot plan-och bygglagen 2 kap § 6 då byggnadsverk ska 
utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och 
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god 
helhetsverkan. I anslutning till denna fastighet finns inga hus med den vita 
kulör som sökanden vill ha och därför avviker kulören från den befintliga 
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bebyggelsen. En mer ljusgrå nyans med Ncs kod S2502-Y eller liknande bör 
eftersträvas. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-03-05 
Ritning 2021-03-05 
Situationsplan 2021-03-05 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Sebastian Larsson (M) i handläggningen av 
ärendet. 
 
Yrkanden 
Aarno Magnusson (C): Kommunicering för avslag. 
 
Propositionsordning 
Det finns två förslag till beslut. Dels förvaltningens förslag att bevilja 
bygglov och dels att Aarno Magnussons (C) förslag att kommunicera för 
avslag. 
 
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att utskottet 
beslutar att kommunicera för avslag.  
 

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

synpunkter inom tre veckor efter mottagandet av detta protokoll. 
 
Reservation 
Mot ovanstående beslut reserverar sig Mikael Kyller (KD) till förmån för 
förvaltningens förslag 
 
Mot ovanstående beslut reserverar sig Mats Stenmark (M) skriftligt, se 
bilaga 1. 
 
Bilagor 

1. Ritningar som ingår i beslutet 
2. Remissyttrande från DVAAB 
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Beslutet skickas till 
Sökanden

45



Bilaga 1 

Jag vill reservera mig mot beslutet i pkt 22 Nybyggnad en/tvåbostadshus Hjortnäs 53:7. 
 
Reservation angående beslutet om kommunicering för avslag pga den sökandes färgval på 
fasaden.  
Då fastigheten ligger utanför detaljplanerat område anser jag att detaljstyrning inte kan ske 
och att därmed onödig tidsspillan för den sökande sker.  
 
Mats Stenmark
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§ 77 Dnr 2021/328 

Strandskyddsdispens för nedläggning av VA-ledningar, 
Sunnanäng 1:19 

Beskrivning av ärendet 
Fastighet: SUNNANÄNG 1:19 
Sökande: Leksands Vatten AB 
 Box 234 
 793 25 Leksand 
Ansökan avser strandskydd för nedläggning av va-ledningar på fastigheten 
Sunnanäng 1:19 enligt bilaga. Aktuell plats är belägen vid sjön Siljan. 
Detaljplan finns 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.  
Kommunekologen har varit på platsen och gått igenom förutsättningarna och 
inga kända naturvärden finns på platsen. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-03-17 
Ritning 2021-03-17 
Situationsplan 2021-03-17 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Strandskyddsdispens beviljas.  

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

       2. Avgift: 4760 kronor (faktura skickas separat) 
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Motivering 
Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18c kan 
anföras att aktuell åtgärd är en anläggning som måste ligga vid vatten och 
behovet inte kan tillgodoses utanför området.  
 
Bilagor 

1. Ritningar som ingår i beslutet 

Upplysningar 
Åtgärden med strandskyddsdispens ska påbörjas inom två år från 
beslutsdatum. 
 
Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet, varför utgången av besvärstiden 
- tre veckor från den dag Länsstyrelsen fått del av beslutet - bör avvaktas. 
 
Hur man överklagar 
Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till Leksands kommun,  
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se. 
 
Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om.  
Tala också om varför du menar att samhällsbyggnadsutskottet beslut är 
felaktigt och vilken ändring Du vill har i beslutet. 
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer. 
Samhällsbyggnadsutskottet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor 
från den dag du fick del av beslutet.  
 
Samhällsbyggnadsutskottet sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i 
Dalarnas län för prövning. 
 

Beslutet skickas till 
Sökanden 
Länsstyrelsen 
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§ 78 Dnr 2021/411 

Nybyggnad avloppspumpstation, Tällberg 5:7 

Beskrivning 
Fastighet: TÄLLBERG 5:7 
Sökande: LEKSAND VATTEN AB 
 BOX 234 
 79325 LEKSAND 
Ansökan avser bygglov för avloppspumpstation samt strandskyddsdispens 
på fastigheten Tällberg 5:7. Aktuell plats är belägen vid sjön Siljan. 
Detaljplan finns inte för området. Åtgärden avses utföras inom fastigheten 
för Tällbergs reningsverk. 
Strandskydd råder enligt miljöbalken (MB) 7 kap. 13 §. Byggnadsförbud 
råder enligt MB 7 kap. 16 §. Friluftsliv, växt- och djurlivet i området 
påverkas inte av planerad byggnation. Allmänhetens tillgång till stranden 
kommer enbart att påverkas under byggtiden.  

Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-04-01 
Ritning 2021-04-01 
Situationsplan 2021-04-01 

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

31§. 
2. Strandskyddsdispens beviljas.  
3. -Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18c 

kan anföras att aktuell åtgärd är av angeläget allmänt intresse. 
Nybyggnad av avloppspumpstation behövs för att säkerställa driften 
på Tällbergs reningsverk. 

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

6. Avgift: 5750 kronor (faktura skickas separat) 

Motivering 
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av 
mark- och vattenresurserna enligt miljöbalken 3 kap samt med den 
kommunala översiktsplanen. 
Ansökt åtgärd uppfyller kraven i PBL 2 kap. och ska inte föregås av 
detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i PBL 4 kap. 2 eller 3 §. 
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap. 
31 §. 
 
Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18c kan 
anföras att aktuell åtgärd är av angeläget allmänt intresse. Nybyggnad av 
avloppspumpstation behövs för att säkerställa driften på Tällbergs 
reningsverk. 
Åtgärden kommer inte påverka allmänhetens nyttjande av strandområdet.  
 
Bilagor 

1. Ritningar som ingår i beslutet 
2. Kontrollplan 

Upplysningar 
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 
förrän samhällsbyggnadsutskottet har gett ett slutbesked, om utskottet inte 
beslutar annat. Signerad kontrollplan ska inlämnas som underlag för 
slutbesked. 
Samhällsbyggnadsutskottet beslut om startbesked upphör att gälla den dag 
då beslutet om bygglov upphör att gälla. 
 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet vinner laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §). 
Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes 
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet. 
 
Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet, varför utgången av besvärstiden 
- tre veckor från den dag Länsstyrelsen fått del av beslutet - bör avvaktas. 
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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  
Länsstyrelsen 
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§ 79  

Nybyggnad av en/tvåbostadshus,  

Beskrivning av ärendet 
Fastighet:  
Sökande: 
  
 
Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området. Ansökan avser 
nybyggnad av bostadshus på tidigare obebyggd fastighet. Enligt ansökan 
kommer taket beläggas med svarta betongpannor och sökanden har muntligt 
lämnat uppgift om att träfasaden målas enligt NCS S2502-Y. 
Anslutning kan ske till kommunala vatten- och avloppsledningar. Dala 
Vatten och Avfalls yttrande bifogas protokollsutdraget för information till 
sökanden. 
Stadsarkitekten har yttrat sig enligt följande: Sökt bygglov ligger i  

 Generellt i våra byar brukar vi ställa krav på anpassning 
med röd träfasad, tegelröda tak, spröjsade fönster mm för att smälta in i 
bykaraktären och de kulturmiljövärden som finns. Aktuell fastighet ligger 
dock inte synlig från byvägen och omkringliggande byggnader har ingen 
sammanhållen karaktär då det finns olika material och färger på både tak 
och fasader. Det finns inte heller några särskilt utpekade byggnader med 
kulturmiljövärden i närområdet. Därför kan sökt bygglov vara acceptabelt 
vad gäller utformning och färgsättning även om jag helst hade sett ett rött 
hus med spröjsade fönster som anammade den traditionella bykaraktären 
bättre. Yttrandet bifogas protokollsutdraget. 
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Inga yttranden har inkommit. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-03-23 
Ritning 2021-03-23, planritning 2021-03-31 
Situationsplan 2021-03-25 
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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: Niklas Ek 
Adress: Sturegatan 85 B, Falun 

3. Avgift: 20 106 kronor (faktura skickas separat) 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2021-03-31 och beslut fattades 2021-04-22, 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. Sockelhöjd ska bestämmas i samrådet. 
Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas beslutet. 
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 §). 
 
Om fastigheten saknar gatuadress och/eller gatunummer kontakta 
kommunen.  
Beslutet får laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes 
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet. 
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Hur man överklagar 
Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till Leksands kommun,  
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se. 
 
Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om.  
Tala också om varför du menar att samhällsbyggnadsutskottet beslut är 
felaktigt och vilken ändring Du vill har i beslutet. 
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer. 
Samhällsbyggnadsutskottet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor 
från den dag du fick del av beslutet.  
 
Samhällsbyggnadsutskottet sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i 
Dalarnas län för prövning. 

Beslutet skickas till 
Sökanden
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§ 80 Dnr 2017/225 

Detaljplan för Lummerhöjden (Noret 2:27 mfl.) 

Beskrivning av ärendet 
Planens syfte är att möjliggöra nybyggnation av cirka 300 bostäder, norr 
om Leksands tätort. Bostadsbebyggelsen ska vara blandad med villor, 
parhus, kedjehus, radhus och flerbostadshus.  

Planarbetet har pågått sedan 2017 och planbesked lämnades första gången 
av samhällsbyggnadsutskottet den 4 juli 2017 § 123 men förnyades den 19 
november 2020 § 113. 

Planområdet omfattas av Översiktsplan för Leksands kommun 2014, som 
antogs den 10 juli 2014. Området ingår i planeringsområdet Tätorten 
Leksand. Översiktsplanen föreslår nya bostadsområden av större 
omfattning norr om Käringberget. Översiktsplanen anger att utbyggnaden 
kan ske både med villor och flerbostadshus och en större variation bör 
kunna vara möjlig. Antalet nytillkomna bostäder uppskattades till cirka 250 
stycken. Karaktären bör vara ”hus och vägar i natur”. Bebyggelsen anpassas 
till terrängen och följer topografin. Grönstråk ska lämnas för att möjliggöra 
passage för friluftslivet.  

Ett planförslag har nu tagits fram och därtill ett antal utredningar och 
undersökningar.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 

Planbeskrivning 

Plankarta med bestämmelser  

Illustration  

Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Övriga samrådshandlingar 

Samhällbyggnadsutskottets beslut  
1. Upprättad detaljplan godkänns för samråd. 
2. Undersökning av betydande miljöpåverkan godkänns för samråd. 
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§ 81 Dnr 2020/1029 

Stadigvarande Alkoholtillstånd Mix bar och grill 

Beskrivning av ärendet 
Athenas Bar & restaurang i Leksand 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.  
Ansökta serveringstider är mellan kl 11.00 till kl.01.00.      

Beslutsunderlag 
Utredning daterad 2020-10-15 

Samhällbyggnadsutskottets beslut 
1. Bevilja Athenas Bar & Restaurang i Leksand AB org.nr 559262-8233 

stadigvarande serveringstillstånd. 
2. Serveringen avser starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa 

alkoholdrycker till allmänheten. 
3. Servering får ske på nedre plan, övre plan samt uteservering och 

balkongen på det övre planet enligt inlämnad avgränsningsyta.  
4. När alkoholdrycker serveras i lokal och uteservering samt på 

balkongen skall personal ha ständig uppsikt över serveringen. 
5. Serveringen får påbörjas tidigast kl 11.00 och avslutas senast kl. 

01.00.  
6. På uteserveringen får serveringen påbörjas tidigast kl 11.00 och 

avslutas senast kl 24.00. 
7. Om musikevenemang planeras skall samråd ske med miljöenheten, 

Leksands kommun. 
8. Tillståndet gäller från och med 23 april 2021. 

Beslutet skickas till 
Sökande
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§ 82 Dnr 2021/409 

Ansökan om stadigvarande alkoholtillstånd 
Stationstreetsix AB 

Beskrivning av ärendet 
Stationstreetsix 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.  
Ansökta serveringstider är mellan kl. 11.00 och kl.01.00. 
Ansökan avser även uteservering. 

Beslutsunderlag 
Utredning daterad 2021-03.16 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Bevilja Stationstreetsix AB med organisationsnummer 559297-1112 

stadigvarande serveringstillstånd vid Gapa, stationsgatan 6, 793 30 
Leksand. 

2. En förutsättning för serveringstillståndet är att innan alkohol får 
säljas och serveras ska brandmyndigheten ha genomfört en tillsyn 
och godkänt lokalen. 

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

4. Servering får ske i enlighet med inlämnade serveringsytor enligt 
ritningar. 

5. Serveringen får påbörjas tidigast kl.11:00 och avslutas senast 
kl.01:00.  

6. På uteserveringen får serveringen påbörjas tidigast kl.11.00 och 
avslutas senast kl. 24.00. 

7. När uteserveringen används för servering av alkoholdryck skall 
personal ha ständig uppsikt över serveringen.  
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8. Om musikevenemang planeras skall samråd ske med miljöenheten, 
Leksands kommun. 

9. Tillståndet gäller från och med 22 april 2021. 

Beslutet skickas till 
Sökande
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§ 83 Dnr 2021/482 

Redovisning av inkomna synpunkter/klagomål 2021 

Beskrivning av ärendet 
Inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna åtgärder för verksamheter 
inom sektorn för samhällsutveckling kvartal 1-3 2021, redovisas 

Beslutsunderlag 
 Inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna åtgärder, kvartal 1-

3/2021 sektorn för samhällsutveckling. 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Åke Sjöberg
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