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Sammanträdesdatum

2021-05-27
Samhällsbyggnadsutskottet
§
Plats och tid

Digitalt, 13:00-17:40

Beslutande

Ledamöter
Sebastian Larsson, (M) ordförande, jäv § 107 samt § 110
Mikael Kyller, (KD), ordförande § 107 samt § 110
Birgitta Jansson (S)
Aarno Magnusson (C)
Karin Byström (C)

Tjänstgörande ersättare
Elisabet Ingels (C) ers: Mats Stenmark (M) § 84-110
Mats Rönnblad (S) ers: Jan-Olof Karlsson
Ella Gyllenhak-Liss (C) ers: Sebastian Larsson § 107 samt § 110

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare
Åke Arnesson § 84-110

Tjänstemän
Sektorchef Åke Sjöberg § 84-96 & § 107-113
Stadsarkitekt/chef strategisk planering Anna Ograhn
Myndighetschef Jonas Slars
Chef plan- och kart Malin Bengtsson § 84
Trafikhandläggare Ingrid Andrén § 86
Trafikingenjör Lars Lindblom § 86
Bygglovshandläggare Sylvi Ersbjörs § 84-102
Bygglovshandläggare Back Josefin Qvist § 84-90
GIS-ingenjör Andrew Steuernagel § 84
Nämndsekreterare Jenny Sarén jäv § 95

Justeringens plats och tid

Övriga

Tisdag den 1 juni, digital signering klockan 24:00

Underskrifter

Paragrafer 84-113

Ordförande

Sebastian Larsson (M) samt Mikael Kyller (KD)
Justerare

Mats Rönnblad (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Samhällsbyggnadsutskottet

Sammanträdesdatum

2021-05-27

Datum då anslaget sätts upp

2021-06-02

Förvaringsplats för protokollet

Administrativ service

Datum då anslaget tas ned
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Ärendelista
§ 84

Sektorschefen informerar

§ 85

Avdelnings-/enhetschefer informerar

§ 86

Cykelplan 2021

§ 87

Ny adressplats Barkdal

§ 88

Gatuadress Kusbacken/Sjögårdarna, Tällberg

§ 89

Tillbyggnad av takkupa, utvändig ändring, byte av takbeklädnad,

§ 90

Nybyggnad båthus, strandskyddsdispens,

§ 91

Nybyggnad av en/tvåbostadshus, garage/carport, strandskyddsdispens,

§ 92

Nybyggnad fritidshus och bastu, rivning befintligt fritidshus,

§ 93

Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus,

§ 94

Förhandsbesked fritidshus,

§ 95

Nybyggnad fritidshus,

§ 96

Schaktning/fyllning,

§ 97

Ombyggnad av fritidshus, nybyggnad lada, garage/carport, gäststuga, rivning,
utvändig ändring, installation eldstad,

§ 98

Nybyggnad av fritidshus,

§ 99

Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus,

§ 100

Tillbyggnad garage/ carport med vedeldad bastu,

§ 101

Nedtagning av träd,

§ 102

Nybyggnad förråd, utbyggnad brygga, strandskyddsdispens,

§ 103

Nybyggnad av maskinhall och lada,

§ 104

Nybyggnad av fritidshus, garage/carport,

§ 105

Nybyggnad brygga, utvändig ändring,

§ 106

Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus och garage,

§ 107

Nybyggnad ekonomibyggnad

§ 108

Nybyggnad en/tvåbostadshus, carport/förråd,

§ 109

Nybyggnad en/tvåbostadshus, carport/förråd,

§ 110

Nybyggnad en/tvåbostadshus,

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 111

Kulturmiljöprogram Leksands kommun

§ 112

Ansökan om bidrag för pumpreparation Dragsängarna

§ 113

Mål- och resultatrapporter 2021

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 84

Sektorchefen informerar
Beskrivning av ärendet
 Ny GIS-ingenjör presenterar sig, Andrew Steuernagel.


Fortsatt arbete med vem som ska ansvara för kommunens
vägbelysning.



Lummerhöjden, håller på att skapa en tomtkö/bostadskö.



Sporthallen, taket ligger på och arbetet följer uppsatt tidsplan.



Första mötet intresseförening Insjön gällande ny väg till Åhlbybadet
genomfört.



Ny fastighetsstrateg anställd.



Möte med Trafikverket gällande anslutning till Trafikverkets vägar
från Moskogsvägen genomfört.



Strategimöte med Trafikverket i slutet av juni planerat.



Öppnar upp delar av Leksandshallen och biblioteket från 1 juni.



Gata/park – arbetet med överflyttning till Leksandsbostäder pågår.



Siljansvallen, mycket skadegörelse och folk i rörelse.



Skolavslutning och midsommar, kommunen kommer ha
patrullerande vakter.



Konsult hållbarhet, håller på med enkät som ska ligga till grund för
det fortsatta arbetet, denna ska vara klar i början på juni. Slutrapport
till nuvarande mål håller på att färdigställas.



Budgetprognos, minus 400 000.

Samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
Beslutet skickas till
Sektorchef, verksamhetsekonom samt ordförande för utskottet

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 85

Avdelnings-/enhetschefer informerar
Beskrivning av ärendet
Myndighetschef, Jonas Slars:
Bygg:


Fortsatt ökning av antal byggärenden : För perioden 1 januari till 18
maj ser vi denna utveckling: 2019: 173 ärenden, 2020: 201 ärenden,
2021: 254 ärenden

Alkoholtillstånd:


Tillfälliga tillstånd har tagits på delegation för Beer Factory,
Golfklubben samt Udden

Tillsyn:


Från 1 juni har nya riktlinjer kommit, servering av alkohol tillåten
fram till 22:00 och lokalen ska vara utrymd 22:30.

Chef Strategisk planering, Anna Ograhn:
Natur


Fått pengar för att bekämpa jättebalsamin på kommunal mark

Energi


Digitala studiecirklar solceller genomförs.

Samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna
Beslutet skickas till
Sektorchef, verksamhetsekonom samt ordförande för utskottet

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 86

Dnr 2021/640

Cykelplan 2021
Beskrivning av ärendet
Cykelplanen, som är ett vägledande dokument, är en del av den översiktliga
planeringen i Leksands kommun. Den har sin grund i och utgår från
Visionen, Översiktsplanen, Trafikstrategin och övriga politiskt styrande
dokument.
Målsättningen för kommunens arbete med cykelfrågor är att antalet cyklister
ska öka. Framförallt är målsättningen att öka studie- och arbetspendlingen
med cykel ett viktigt motiv till att på ett strukturerat sätt förbättra
möjligheterna att cykla. För att motivera fler att välja cykeln i stället för
bilen måste cykelvägnätet vara väl utbyggt och av god kvalitet.
Att fler cyklar i stället för att välja bilen är i linje med kommunens mål för
hållbarhet och folkhälsa - om fler cyklar i stället för tar bilen förbättras både
hälsa och miljö.
Att ha ett väl utbyggt cykelnät inom Leksands kommun är även av stor vikt
för kommunens attraktivitet.
Leksands kommuns nuvarande Cykelplan antogs 2012 och många av
åtgärderna som finns beskrivna i den har utförts under åren varför det har
funnits ett behov av en uppdatering.
I Cykelplan 2021 har mål och riktlinjerna utvecklats, cykelstråken
förtydligats samt att åtgärdslistorna är uppdaterade med såväl långsiktiga
projekt som kräver dialog med Trafikverket, likväl åtgärder som kommer
genomföras i Leksands kommuns egen regi inom en femårsperiod.
Sektorns/avdelningens bedömning
En uppdaterad cykelplan för Leksands kommun har nu arbetats fram. Syftet
med planen är att Leksand ska få ett aktuellt planeringsunderlag för
cykeltrafiken både för översiktlig och detaljerad planering. Åtgärdsförslag
och kostnadsbedömning samt prioritering ska underlätta det fortsatta arbetet
med att implementera föreslagna åtgärder.

Justeras

Utdrag bestyrks
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Cykelplanen ska vara ett hjälpmedel för prioriteringar och ekonomiska
bedömningar. Planen omfattar hela infrastrukturen för cykeltrafiken, det vill
säga dels en plan med ett huvudnät för cykeltrafiken och förslag till platser
där cyklisternas förhållanden behöver förbättras, dels planeringsprinciper för
till exempel vägvisning och cykelparkering.
Geografiskt omfattas Leksands kommun. Cykelplanen ska i första hand se
över kopplingen mellan de mindre tätorterna och Leksand. Många
samhällsfunktioner finns i tätorterna och ett av målen är att öka
tillgängligheten till dessa.
De cykelstråk som behandlas i planen är dessutom givetvis promenadstråk,
det är stråk som ska förbättra tillgänglighet och säkerhet för alla oskyddade
trafikanter, i cykelledsplanen benämns de dock cykelstråk.
Beslutsunderlag
Förslag till Cykelplan 2021
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-05-07

Samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Godkänna att ”Förslag till Cykelplan 2021” sänds på remiss till
grannkommunerna Rättvik och Gagnef, Region Dalarna, Trafikverket
samt till Svensk cykling.
Beslutet skickas till
Trafikenheten
Anna Ograhn, chef Strategisk planering

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 87

Dnr 2021/686

Ny adressplats Barkdal
Beskrivning av ärendet
Ärendet avser en adressplats för delar av det nya bostadsområdet norr om
skolan Excell. Fastighet Barkdalsskolan 3 m.fl.
Området är detaljplanelagt och innefattar en mindre lokalgata likt en tvärgata
till Hjortnäsvägen. Det är inte lämpligt att sätta adressnummer från
Hjortnäsvägen för de fastigheter som har sin infart från den nya gatan inom
området. Tomterna som kommer få sin utfart mot Hjortnäsvägen får också
adressen Hjortnäsvägen. Adressplatsen avser därmed enbart de fastigheterna
väster om den nya gatan.
Beslutsunderlag
Karta
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Skapa en adressplats med föreslaget namn Barkdalsgärdet
Beslutet skickas till
Barkdalsskolan 3
Barkdalsskolan 4
Barkdalsskolan 5
Barkdalsskolan 6
Barkdalsskolan 7

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 88

Dnr 2021/699

Gatuadress Kusbacken/Sjögårdarna, Tällberg
Beskrivning av ärendet
Ärendet avser namn för ny väg i pågående etablering av bostadsområde.
Vägen som ansluter mot Siljansvägen in mot Södra Tällberg heter idag
Båthusgattu. Tidigare har beslutats att den nya vägen i bostadsområdet också
skulle få vägnamnet Båthusgattu.
Efter besluts tagit har synpunkter inkommit från boende i Laknäs som har
adressen Laknäs Båthusgattu. Då den vägen ligger nära Tällberg geografiskt
har problem med att skilja på dessa vägar uppstått.
Namnet Båthusgattu i Tällberg beslutades av KN 870226 § 16, då det är ett
namn med tradistion, kommer vägnamnet att finnas kvar. Men det är i
dagsläget inte behov av att registrera adresser vid vägen, vilket
förhoppningsvis minskar risken för sammanblandning.
Adressättning ska enligt riktlinjer vara tydlig. Det ska vara enkelt för blåljus
och andra att hitta till rätt adresser.
Då det ännu inte fastställts några gatunummer knutna till bostäder på
Båthusgattu (Tällberg) föreslås en ändring av vägnamnet.
Det nya förslaget på gatunamn har anknytning till området. Dialog har förts
med Tällbergs Byamäns ordförande och de ställer sig positiva till förslaget.
Avgränsningen från den befintliga sträckan för Båthusgattu blir naturlig då
den befintliga vägen övergår i stig mot Siljan. Den nya vägen etableras och
ska tydligt skyltas. Bilagd karta redovisar respektive väg och namn enligt
ovanstående redogörelse.
Beslutsunderlag
Karta
Tjänsteutlåtande
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Fastställ gatunamn Kyrkbåtsgattu enligt bilagd karta och
redogörelsen ovan.

Justeras

Utdrag bestyrks
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Beslutet skickas till
Han Kruys
Magnus Westlund, att: Tällbergs Byamän

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 89

Tillbyggnad av takkupa, utvändig ändring byte av
takbeklädnad,
Beskrivning
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser tillbyggnad av takkupa samt byte av takbeklädning från rött
lertegel till rött betongtegel.
Fastigheten ligger utanför detaljplan. Fastigheten är lila markerad i
kommunens kulturmiljöprogram samt inom riksintresse för kulturmiljö.
Dialog med sökande har förts angående måtten på fönstret i takkupan samt
sökandes önskemål om rött betongtegel. Båda dessa åtgärder strider med de
rekommendationer som finns i kommunens nya kulturmiljöprogram.
I området är det blandade material på taken, både lertegel samt betongtegel
och delvis olika sorters plåtar på mindre byggnader och tillbyggnader. Dock
är det enhetligt röda. Undantag finns.
Beslutsunderlag
Ansökan 2021-03-19
Ritningar och beskrivning 2021-03-19
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap.
31§.
2. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av PBL 10
kap. 23 §. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta
ärende.
3. Med detta startbesked beslutar samhällsbyggnadsutskottet att
kontrollplanen fastställs. Kontrollplanen ska inlämnas till
byggavdelningen som underlag för slutbesked.
4. Avgift: 2685 kronor (faktura skickas separat)

Justeras

Utdrag bestyrks
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Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige.
Tidsfristen började löpa 2021-03-19 och beslut fattades 2021-05-27, 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 §.
Åtgärderna bedöms vara godtagliga i förhållande till restriktionerna i
kulturmiljöprogrammet. Då vissa fönster sedan tidigare är ersätta med andra
än ursprungsmodellerna bedöms åtgärden med takkupa lyfta utformningen
av den aktuella fasaden.
Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet
2. Remissyttrande från Stadsarkitekt
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.
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.

Justeras

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

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 90

Dnr

Nybyggnad båthus, strandskyddsdispens,
8
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser bygglov och strandskyddsdispens för båthus. Aktuell plats är
belägen vid Dalälven, viken i Insjön. 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.
Naturenheten på Leksands kommun har yttrat sig följande: Några
naturvärden som kräver särskild hänsyn är inte kända från platsen.
Fältbesök har inte genomförts. Några naturvärden som kräver särskild
hänsyn är inte dokumenterade eller kända från platsen.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över
ansökan. Inga yttranden har inkommit.
Beslutsunderlag
Ansökan 2021-03-10
Planritning 2021-03-10
Sektionsritning 2021-03-10
Fasadritning 2021-03-10
Situationsplan 2021-03-10
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Strandskyddsdispens beviljas.
2. Den yta som byggnaden upptar på marken får tas i anspråk för
ändamålet. Platsen ska fortfarande vara tillgängligt för allmänheten
och får inte privatiseras.

Justeras

Utdrag bestyrks
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3. Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap.
31§.
4. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av PBL 10
kap. 23 §. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta
ärende.
Med detta startbesked beslutar samhällsbyggnadsutskottet att
kontrollplanen fastställs. Kontrollplanen ska inlämnas till
byggavdelningen som underlag för slutbesked.
5. Avgift: 7235 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige.
Tidsfristen började löpa 2021-03-10 och beslut fattades 2021-05-27, 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
Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt PBL 2 kap. 4-5 §§ och 8 kap
9 §.
Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18c kan
anföras att aktuell åtgärd är en anläggning som måste ligga vid vatten.
Efter besök på platsen görs bedömningen att friluftsliv, växt- och djurlivet i
området inte påverkas av planerad byggnation.
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av
mark- och vattenresurserna enligt 3 kap Miljöbalken 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. Handlingar som ingår i beslutet
2. Remissyttrande från Naturenheten
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.
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Utdrag bestyrks
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Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet, varför utgången av besvärstiden
- tre veckor från den dag Länsstyrelsen fått del av beslutet - bör avvaktas.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt PBL 10
kap. 4 §.
Signerad kontrollplan ska inlämnas som underlag för slutbesked.
Samhällsbyggnadsutskottets beslut om startbesked upphör att gälla den dag
då beslutet om bygglov upphör att gälla.
Strandskyddsdispensens giltighetstid sammanfaller med bygglovet.
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
Länsstyrelsen
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§ 91

Nybyggnad av en/tvåbostadshus, garage/carport,
strandskyddsdispens,
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser nybyggnation och strandskyddsdispens för enbostadshus.
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 §. Friluftsliv, växt- och djurlivet i området
påverkas inte av planerad byggnation. Aktuell fastighet är redan bebyggd
och ianspråktagen
Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området.
Stadsarkitekten har inga synpunkter.
Dala energi yttrar att de har en elledning som berörs av tänkt byggnation
varvid flytt av ledning ska bekostas av sökanden. Yttrandet bifogas beslutet.
Dala Vatten och avfall AB tillstyrker bygglov. Fastigheten ligger inom
verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Det finns en förbindelsepunkt
som är upprättad till fastigheten men vi hittar ingen information om att
anslutningsavgiften skall vara erlagd sen tidigare.
Fastighetsägaren uppmanas att i god tid före planerad byggstart ansöka om
anslutning till det allmänna VA-nätet. Anslutning till VA-nätet eller
manövrering av ventil får ej ske utan att ansökan behandlats av DVAAB.
Yttrandet bifogas beslutet.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över
ansökan. Inga yttranden har inkommit.
Beslutsunderlag
Ansökan 2021-04-12
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Ritning 2021-05-19
Situationsplan 2021-05-19
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Strandskyddsdispens beviljas.
-Som tomtplats får hela fastigheten tas i anspråk.
2. Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap.
31§.
3. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag:
Namn: Jan Erik Stors
Adress: Bergsängs backar 65, 793 90 Leksand
4. Avgift: 39 756 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen
började löpa 2021-04-12 och beslut fattades 2021-05-27, 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
Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt PBL 2 kap. 4-5 §§ och 8 kap
9 §.
Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18c kan
anföras att den aktuella platsen är belägen på redan bebyggd och
ianspråktagen mark.
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av
mark- och vattenresurserna enligt miljöbalken 3 kap samt med den
kommunala översiktsplanen.
Ansökt åtgärd uppfyller kraven i PBL 2 kap. och ska inte föregås av
detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i PBL 4 kap. 2 eller 3 §.
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap.
31 §.
Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet
2. Remissyttrande från DVAAB, Dala energi
3. Kallelse till tekniskt samråd
Upplysningar
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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Strandskyddsdispensens giltighetstid sammanfaller med bygglovet.
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked
(enligt PBL 10 kap 3§). Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk
trots att det inte fått laga kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar eftersom beslutet kan komma att
upphävas om det överklagas.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt
samråd bifogas beslutet.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt PBL 10
kap. 4 §.
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
Länsstyrelsen
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§ 92

Nybyggnad fritidshus och bastu, rivning befintligt
fritidshus,
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser rivning av befintligt fritidshus samt bygglov och
strandskyddsdispens för uppförande av nytt fritidshus och bastu. Aktuell
plats är belägen vid sjön Molnbyggen. Detaljplan eller områdesbestämmelser
finns inte för området.
Miljöenheten tillstyrker bygglov för fritidshus på rubricerad fastighet. VAfrågan för fastigheten bedöms kunna lösas, under förutsättning att antingen
vattentäkt eller avloppsanläggning placeras på grannfastighet så att
erforderligt skyddsavstånd uppnås. Ansökan om utförande av
avloppsanläggning ska lämnas till miljöenheten i god tid innan planerade
arbeten.
Stadsarkitekten har ingen erinran.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över
ansökan. Inga yttranden har inkommit.
Då byggnation sker närmare tomtgräns än 4,5 meter har medgivande lämnats
från berörda grannar.
Beslutsunderlag
Ansökan 2021-03-25
Ritning bastu 2021-03-25, huvudbyggnad 2021-05-20
Situationsplan 2021-03-25
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap.
31§.
2. Strandskyddsdispens beviljas. Fastigheten är i sin helhet, sedan
tidigare beslut, en fastställd tomtplats.
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3. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag:
Namn: Fredrik Snis
Adress: Torget 4, Leksand
4. Avgift: 15 975 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen
började löpa 2021-03-25 och beslut fattades 2021-05-27, 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 §.
Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18c kan
anföras att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark.
Upplysningar
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked
(enligt PBL 10 kap 3§). Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk
trots att det inte fått laga kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar eftersom beslutet kan komma att
upphävas om det överklagas.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt
samråd bifogas beslutet.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt PBL 10
kap. 4 §. Signerad kontrollplan ska inlämnas som underlag för slutbesked.
Samhällsbyggnadsutskottets beslut om startbesked upphör att gälla den dag
då beslutet om bygglov upphör att gälla.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag
som beslutet får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §).
Strandskyddsdispensens giltighetstid sammanfaller med bygglovet.
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. Länsstyrelsen har rätt
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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
Sökande
Länsstyrelsen
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§ 93

Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus,
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

-

Ansökan avser förhandsbesked för bostadshus. Detaljplan eller
områdesbestämmelser finns inte för området.
Utfart avses ske mot befintlig byväg.
Den nya avstyckade tomten kommer inte att hamna inom
verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Det finns möjlighet att ansluta
fastigheten till kommunalt VA 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. Det finns i dagsläget en
vattenledning som ligger i en ledningsrätt lite snett över den blivande
tomten. Det exakta läget på ledningen är dock oklart. I samband med
byggnation av bostadshuset måste DVAAB eventuellt göra en uppgrävning
för att se vart ledningen ligger. Fastighetsägare kommer då att få bekosta
flytten av vattenledningen inkl. justering av ledningsrätt om det kommer att
behövas. DVAAB har inget att invända mot att förhandsbeskedet beviljas.
Miljöenheten tillstyrker förhandsbesked under förutsättning att fastigheten
ansluts till det kommunala VA-nätet.
Dala Energi har inga erinringar.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över
ansökan. Inga yttranden har inkommit.
Beslutsunderlag
Ansökan 2021-04-06
Situationsplan 2021-04-14
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Samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Förhandsbesked beviljas.
2. Avgift: 9425 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen
började löpa 2021-04-14 och beslut fattades 2021-05-27, vilket innebär att lagstadgade
tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8
a § plan- och bygglagen (2010:900).

Motivering
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av
mark- och vattenresurserna enligt MB 3 kap samt med den kommunala
översiktsplanen.
Ansökt åtgärd uppfyller kraven i PBL 2 kap. och ska inte föregås av
detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i PBL 4 kap. 2 eller 3 §.
Lokalisering är förenlig med kommunens översiktsplan. Fastigheten bedöms
vara en lämplig tomtplats och en naturlig förtätning av befintlig byklase.
Upplysningar
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år
efter det att beslutet vunnit laga kraft enligt PBL 9 kap. 39 §. Sökanden
upplyses också om att förhandsbeskedet inte medför rätt att påbörja den
sökta åtgärden.
Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet.
Hur man överklagar
Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till Leksands kommun,
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se.
Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, t ex genom att ange ärendets
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om.
Tala också om varför du menar att samhällsbyggnadsutskottet beslut är
felaktigt och vilken ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Samhällsbyggnadsutskottet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor
från den dag du fick del av beslutet.
Samhällsbyggnadsutskottet sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i
Dalarnas län för prövning.
Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 94

Dnr

Förhandsbesked fritidshus,
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser förhandsbesked för fritidshus. Aktuell plats är belägen i byn
Vålberg. Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området.
Miljöenheten tillstyrker förhandsbesked för fritidshus på rubricerad fastighet.
Vatten- och avloppsfrågan bedöms kunna lösas på fastigheten.
Vattenförsörjning ska i första hand ske genom anslutning till befintlig
vattentäkt. Vid placering av avloppsanläggning måste skyddsavstånd till
denna beaktas. Ansökan om inrättande av avloppsanläggning ska göras till
miljöenheten i god tid innan planerad åtgärd.
Utfart avses ske via befintlig körväg ner till byvägen.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över
ansökan. Inga yttranden har inkommit.
Det aktuella området för arbetsföretaget ligger inom inägan till fäboden
Vålberg med äldsta belägg från 1663. Fäbodar bedöms i Dalarna generellt
som fornlämning. I detta fall har dock en inventering gjorts av området och
man har bedömt L 1998:1083 som en ”övrig kulturhistorisk lämning”. En
övrig kulturhistorisk lämning skyddas inte av kulturmiljölagen på samma
sätt som en fornlämning. Något tillstånd från Länsstyrelsen behövs inte för
övriga kulturhistoriska lämningar. Hänsyn ska dock tas till övriga
kulturhistoriska lämningar inom skogsbruket enligt 30 § Skogsvårdslagen.
Länsstyrelsen har inget att erinra mot det planerade arbetsföretaget.
Länsstyrelsens yttrande i sin helhet bifogas protokollsutdraget.
Sökanden har i sin ansökan bifogat ritningar och placering för det tänkta
huset men dessa beaktas först i bygglovskedet.
Beslutsunderlag
Ansökan 2021-03-31
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Situationsplan 2021-03-31
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Förhandsbesked beviljas
2. Avgift: 9425kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen
började löpa 2021-03-31 och beslut fattades 2021-05-27, 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 fäbodmiljö.
Upplysningar
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år
efter det att beslutet vunnit laga kraft enligt PBL 9 kap. 39 §. Sökanden
upplyses också om att förhandsbeskedet inte medför rätt att påbörja den
sökta åtgärden.
Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet.
Hur man överklagar
Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till Leksands kommun,
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se.
Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, t ex genom att ange ärendets
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om.
Tala också om varför du menar att samhällsbyggnadsutskottet beslut är
felaktigt och vilken ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Samhällsbyggnadsutskottet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor
från den dag du fick del av beslutet.
Samhällsbyggnadsutskottet sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i
Dalarnas län för prövning.
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Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 95

Nybyggnad fritidshus,
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

För området gäller detaljplan. Åtgärden överensstämmer med gällande
detaljplan. Åtgärden avser nybyggnad av fritidshus.
Stadsarkitekten har ingen erinran.
Fastigheten ska anslutas till det kommunala VA-nätet.
Beslutsunderlag
Ansökan 2021-04-16
Ritning 2021-04-16, fasader 2021-05-20
Situationsplan 2021-04-16
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 30 §.
2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag:
Namn: Jan Erik Stors
Adress: Bergsängs backar, Leksand
3. Avgift: 12 167 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen
började löpa 2021-04-16 och beslut fattades 2021-05-27 vilket innebär att lagstadgade tidsfrister
för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och
bygglagen (2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår av bilagan.

Motivering
Åtgärden ligger inom område med gällande detaljplan.
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap. 30 §.
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Upplysningar
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked
(enligt PBL 10 kap 3§). Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk
trots att det inte fått laga kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar eftersom beslutet kan komma att
upphävas om det överklagas.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt
samråd bifogas beslutet.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt PBL 10
kap. 4 §. Signerad kontrollplan ska inlämnas som underlag för slutbesked.
Samhällsbyggnadsutskottets beslut om startbesked upphör att gälla den dag då
beslutet om bygglov upphör att gälla.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag
som beslutet får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §).
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.
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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§ 96

Schaktning/fyllning,
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser marklov för schaktning och fyllning inom detaljplanerat
område på fastigheten
Fastighetsägaren planerar att anlägga en handikappanpassad strandpromenad
samt anlägga grillplats, fiske- och badmöjlighet för handikappade samt bygga
bryggor. De planerar även att justera strandlinjen.
Inom planområdet är strandskyddet upphävt vilket innebär att ingen
strandskyddsdispens krävs för ovanstående åtgärder. Däremot kan en anmälan
om vattenverksamhet behöva göras till Länsstyrelsen. Den kontakten är redan
tagen.
De planerar även att återskapa det gamla båthuset vid det gamla färjelägret, där
bara grunden finns kvar idag. Denna åtgärd kräver bygglov. De vill även
renovera de två gamla husen, Färjebostaden och Flottarbostaden. Även detta
kan vara bygglovspliktigt beroende på omfattningen av renoveringen. Detta
behandlas inte i detta ärende.
Upp mot Tunstavägen kommer ytterligare tre bostadstomter att styckas av och
även där kommer marken att delvis justeras inför byggnation.
Inom området finns fornlämningar och enligt detaljplanen ska schakt- och
grävningsarbeten föregås av samråd med Länsstyrelsen enligt
Kulturminneslagen. En arkeologisk utgrävning har precis avslutats på
fastigheten (Lst. diareienr. 431-8035-2020) och inga fler åtgärder krävs ur
fornlämningssynpunkt. Enheten för kulturmiljö på Länsstyrelsen har inga
synpunkter mot det aktuella arbetsföretaget.
Beslutsunderlag
Ansökan 2021-04-21
Marksektion 2021-04-21
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Situationsplan 2021-04-21
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Marklov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 35
§.
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: 6136 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen
började löpa 2021-04-21 och beslut fattades 2021-05-27, 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 gällande detaljplan. Åtgärden förhindrar eller
försvårar inte det berörda områdets användning för bebyggelse. Åtgärden
medför inte störningar för omgivningen.
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.
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.
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Tala också om varför du menar att samhällsbyggnadsutskottet beslut är
felaktigt och vilken ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Samhällsbyggnadsutskottet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor
från den dag du fick del av beslutet.
Samhällsbyggnadsutskottet sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i
Dalarnas län för prövning.
Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 97

Ombyggnad av fritidshus, nybyggnad lada,
garage/carport, gäststuga, rivning, utvändig ändring,
installation eldstad,
Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Ansökan avser ombyggnad av befintligt fritidshus, rivning av befintlig lada,
uppförande av ny lada innehållande gäststuga och garage mm. Del av den
gamla ladan flyttas på fastigheten som härbre.
Stadsarkitekten har yttrat sig enligt följande: Sökt bygglov ligger på en
fastighet som klassats har särskilda kulturvärden. I kulturmiljörapporten för
Plintsberg finns denna fastighet omnämnd där både huvudbyggnaden i form
av ett korsplanshus från sekelskiftet 1900 men framför allt uthuslängan lyfts
fram. Där finns beskrivet att det på många gårdar byggdes ett korsplanshus
som nytt bostadshus kring sekelskiftet år 1900. I samband med detta förekom
att de äldre ekonomibyggnaderna sammanbyggdes eller ersattes med ett nytt
långsmalt hus där alla funktioner låg samlade under ett gemensamt tak.
Värdefulla exempel finns bland annat på fastigheten
Enligt fastighetsägaren är tyvärr uthuslängan i så pass dåligt skick att det
inte går att åtgärda utan måste rivas. Den delen som bedöms ha högst
kulturvärden är ett timrat härbre som utgör en del av uthuslängan i dag.
Detta härbre anses vara i så pass gott skick att det går att bevara och flytta
till ny plats på gården som bidrar till kringbyggdheten vilket är positivt.
Den nya uthusbyggnaden föreslås utformas i volym och stil som en gammal
uthuslänga men i modern tappning
Med hänsyn till skicket på den gamla uthuslängan samt utformningen av den
nya byggnaden som inspirerats av den gamla uthuslängan, bevarandet av
det gamla härbret samt förslagna förändringar på huvudbyggnaden som inte
förändrar karaktären på huset anser jag att sökt bygglov är acceptabelt
utifrån kulturmiljövärdet.
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Dala Vatten och Avfall har yttrat sig enligt följande: Fastigheten ligger inom
verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Det finns en förbindelsepunkt
som är upprättad till fastigheten och anslutningsavgiften för spillvatten är
betald sen tidigare. Vi hittar ingen information om att anslutningsavgiften
för vatten skall vara erlagd sen tidigare.
Fastighetsägaren uppmanas att i god tid före planerad byggstart ansöka om
anslutning till det allmänna VA-nätet. Anslutning till VA-nätet eller
manövrering av ventil får ej ske utan att ansökan behandlats av DVAAB.
Allt inkommande vatten ska mätas via en vattenmätare. Fastighetsägare tar
kontakt med DVAAB för installation av vattenmätare, innan fastigheten kan
tas i bruk. Om mätare inte monteras kan schablondebitering komma att ske.
Utifrån situationsplanen kommer härbret att placeras på de befintliga VAledningarna. Härbret kommer därför att behöva flyttas mer söderut, härbret
bör inte placeras närmare än 3 meter de befintliga VA-ledningarna.
Endast hushållsvatten får gå till spillvattenledning. Dagvattnet får lösas
inom fastigheten.
Om härbret flyttas mer söderut har DVAAB inget att invända mot att
bygglov beviljas.
Härbret har flyttats enligt Dala Vattens yttrande och kommer att placeras
minst 3 m från ledningar.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över
ansökan. Yttranden har inkommit från två fastighetsägare.
Yttrande från
ärende.

gäller en vägfråga som inte kan lösas i detta

har yttrat sig enligt följande: Jag har lämnat in ett brev till er
på Byggenheten angående ansökan för
som ligger framför
den tomt
som jag köpte förra sommaren. I brevet står det att
jag kommer att förlora all min värdefulla utsikt om bygget sker på
framför min tomt. Därför ber jag er, snälla, att hitta en lösning som fungerar
för oss båda. Jag är utom mig av oro efter att ha sett ritningen. Var på plats
idag. Det var
med arkitekten för Alexander Forstbach,
verkligen nedslående och hemskt att tänka på hur ritningen skulle förstöra
all min utsikt. I nuläget kan ett tvåvåningshus få en panoramautsikt över det
existerande fårhusets tak. I ritningen blir fårhuset till en gigantisk mur, 1,5
m högre och 6 meter längre och dessutom tillkommer ett hus. Det är en
mardröm för mig. Min tomt kommer att förlora i värde. Jag pratade precis
med mäklaren som sålde till mig och han bekräftade min oro och sa att jag
skulle skriva till er. På min tomt
ett förhandsbesked
för bygglov när jag köpte marken.
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Beslutsunderlag
Ansökan 2021-03-23
Ritning 2021-05-06
Situationsplan 2021-05-18
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: Magnus Mårtensson
Adress: Torget 4, Leksand
3. Avgift: 27 997 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen
började löpa 2021-05-18 och beslut fattades 2021-05-27, 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 §.
Trots att fastigheten bedöms ha särskilda kulturvärden görs bedömningen att
med hänsyn till skicket på den gamla uthuslängan samt utformningen av den
nya byggnaden, bevarandet av det gamla härbret samt förslagna förändringar
på huvudbyggnaden inte förändrar karaktären på huset att sökt bygglov är
acceptabelt utifrån kulturmiljövärdet.
Efter besök på platsen gör byggenheten bedömningen att då det idag inte
finns något hus på Plintsberg 6:16 som kan tas hänsyn till kan det inte utgöra
en, enligt lagstiftningens lydelse, betydande olägenhet. Trots att del av
utsikten från tomten kommer att avskärmas kan ett eventuellt hus på platsen
lokaliseras så att stor del av utsikten fortfarande finns kvar.
Samhällsbyggnadsutskottet har tagit del av inkomna synpunkter men delar
inte fastighetsägarens uppfattning och bedömer inte att olägenheten är så
betydande att man bör inta en negativ inställning till sökt bygglov.
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
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trots att det inte fått laga kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar eftersom beslutet kan komma att
upphävas om det överklagas.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt
samråd bifogas beslutet.
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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§ 98

Nybyggnad av fritidshus,
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser nybyggnad av fritidshus. Bygglov för åtgärden beviljades
2016 efter positivt förhandsbesked. Huset ska nu återuppföras efter brand.
Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området.
Vatten och avloppsfrågan är löst sedan tidigare.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över
ansökan. Inga yttranden har inkommit.
Beslutsunderlag
Ansökan 2021-03-26
Ritning 2021-03-26
Situationsplan 2021-03-26
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap.
31§.
2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag:
Namn: Jan Erik Stors
Adress: Bergsängs backar, Leksand
3. Avgift: 13 595 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen
började löpa 2021-03-26 och beslut fattades 2021-05-27, 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.

Justeras

Utdrag bestyrks

37

1(3)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-27
Samhällsbyggnadsutskottet

Motivering
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av
mark- och vattenresurserna enligt miljöbalken 3 kap samt med den
kommunala översiktsplanen.
Ansökt åtgärd uppfyller kraven i PBL 2 kap. och ska inte föregås av
detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i PBL 4 kap. 2 eller 3 §.
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap.
31 §.
Upplysningar
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked
(enligt PBL 10 kap 3§). Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk
trots att det inte fått laga kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar eftersom beslutet kan komma att
upphävas om det överklagas.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt
samråd bifogas beslutet.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt PBL 10
kap. 4 §. Signerad kontrollplan ska inlämnas som underlag för slutbesked.
Samhällsbyggnadsutskottets beslut om startbesked upphör att gälla den dag
då beslutet om bygglov upphör att gälla.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag
som beslutet får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §).
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.
Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, t ex genom att ange ärendets
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om.
Tala också om varför du menar att samhällsbyggnadsutskottet beslut är
felaktigt och vilken ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Samhällsbyggnadsutskottet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor
från den dag du fick del av beslutet.
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Samhällsbyggnadsutskottet sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i
Dalarnas län för prövning.
Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 99

Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus,
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser förhandsbesked för bostadshus. Aktuell plats är belägen i
gamla Källberget. Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för
området.
Dala Vatten har muntligt meddelat att de inte har någon erinran, skriftligt
yttrande kommer inom kort.
Utfart avses ske via angränsande fastighet, som kommer att köpas in, till
befintlig byväg.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över
ansökan. Yttrande har inkommit från
som inte har något emot
att förhandsbesked för bygglov beviljas på fastigheten. Däremot har
sökanden bifogat förslag till ritningar som ägaren till
inte
tycker passar in i bymiljön. Sökanden har en dialog kring utformningen inför
bygglov med stadsarkitekten och den frågan tas inte upp i förhandsbeskedet
utan i samband med bygglovsansökan.
Beslutsunderlag
Ansökan 2021-04-27
Situationsplan 2021-04-21
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Förhandsbesked beviljas
2. Avgift: 9425 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen
började löpa 2021-04-27 och beslut fattades 2021-05-27, vilket innebär att lagstadgade
tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8
a § plan- och bygglagen (2010:900).
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Motivering
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av
mark- och vattenresurserna enligt MB 3 kap samt med den kommunala
översiktsplanen.
Ansökt åtgärd uppfyller kraven i PBL 2 kap. och ska inte föregås av
detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i PBL 4 kap. 2 eller 3 §.
Lokalisering är förenlig med kommunens översiktsplan. Fastigheten bedöms
vara en lämplig tomtplats och en naturlig förtätning av befintlig byklase.
Upplysningar
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år
efter det att beslutet vunnit laga kraft enligt PBL 9 kap. 39 §. Sökanden
upplyses också om att förhandsbeskedet inte medför rätt att påbörja den
sökta åtgärden.
Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet.
Hur man överklagar
Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till Leksands kommun,
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se.
Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, t ex genom att ange ärendets
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om.
Tala också om varför du menar att samhällsbyggnadsutskottet beslut är
felaktigt och vilken ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Samhällsbyggnadsutskottet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor
från den dag du fick del av beslutet.
Samhällsbyggnadsutskottet sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i
Dalarnas län för prövning.
Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 100

Tillbyggnad garage/ carport med vedeldad bastu,
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

För området gäller detaljplan. Ansökan avser tillbyggnad av befintligt garage med
carport och bastudel.
Eftersom tillbyggnaden placeras närmare tomtgräns än 4,5 m till allmän
platsmark där grannemedgivande inte kan lämnas har berörda angränsande
fastighetsägare beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Inga yttranden har
inkommit.
Beslutsunderlag
Ansökan 2021-04-15
Ritning 2021-05-06
Situationsplan 2021-04-15
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 31 c §.
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: 5141 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen
började löpa 2021-05-06 och beslut fattades 2021-05-27, 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 överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap. 30 §.
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.
Signerad kontrollplan ska inlämnas som underlag för slutbesked. Byggnadsverket
får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän
samhällsbyggnadsutskottet har gett ett slutbesked, om utskottet inte beslutar
annat.
Samhällsbyggnadsutskottets beslut om startbesked upphör att gälla den dag då
beslutet om bygglov upphör att gälla.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som
beslutet får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §).
Beslutet får laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes Tidningar.
Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet.
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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§ 101

Nedtagning av träd,
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

För området gäller detaljplan. Ansökan avsåg dels uppsättning av plank, dels
nedtagning av träd. Sökanden har via mail återtagit ansökan om plank varför
detta beslut endast avser marklov för nedtagande av träd.
För att få fälla de aktuella träden, en lind och en lönn, krävs enligt detaljplanen
marklov.
Enligt naturvårdshandläggare Carina Nordlander på Länsstyrelsen finns de
aktuella träden inte med i Länsstyrelsens inventering så det är upp till
kommunen att göra en bedömning om träden kan tas ner.
Stadsarkitekten har yttrat sig i ärendet. Aktuell fastighet utgör en del av den
historiska epoken trädgårdsstaden i Leksand. Trädgårdsstaden kännetecknas
framför allt av hus placerade en bit in på fastigheten och ut mot gatan
avgränsas ofta tomten av grönskande häckar och träd. Sökt marklov för att ta
ner de två träd som står på fastigheten ut mot gatan är acceptabelt med tanke
på att träden nu blivit väldigt stora och står nära byggnaden. Det är viktigt att
trädgårdsstadskaraktären bibehålls och jag anser att det kan uppnås genom
att fortsättningsvis ha häck ut mot gatan även om träden tas ner. Det vore även
önskvärt om fastighetsägaren återplanterade träd på tomten men i mindre
skala ex fruktträd eller liknande för att ytterligare förstärka
trädgårdsstadskaraktären.
Beslutsunderlag
Ansökan 2021-04-06
Situationsplan 2021-05-17
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Marklov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap.
35 §.
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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: 3211 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för marklovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen
började löpa 2021-04-06 och beslut fattades 2021-05-27, 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 gällande detaljplan. Åtgärden förhindrar eller
försvårar inte det berörda områdets användning för bebyggelse. Åtgärden
medför inte störningar för omgivningen.
Upplysningar
Innan åtgärden utförs ska kontakt tas med trafikenheten för att presentera en
trafikanordnings plan om hela eller delar av vägen behöver stängas av. Den ska
beskriva hur skyltning för trafikanter, bilar, cyklister och gående ska ske.
Mallar finns på kommunens hemsida. För information kontakta kommunens
trafikingenjör.
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.
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 marklovet 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.
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Tala också om varför du menar att samhällsbyggnadsutskottet beslut är
felaktigt och vilken ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Samhällsbyggnadsutskottet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor
från den dag du fick del av beslutet.
Samhällsbyggnadsutskottet sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i
Dalarnas län för prövning.
Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 102

Nybyggnad förråd, utbyggnad brygga,
strandskyddsdispens,
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området. Ansökan avser
rivning av befintligt förråd som är i dåligt skick och uppförande av
ersättningsbyggnad samt tillbyggnad av befintlig brygga.
Ansökan avser även strandskyddsdispens för båda åtgärderna. Aktuell plats
är belägen vid Siljan. Strandskydd råder enligt miljöbalken (MB) 7 kap. 13
§. Byggnadsförbud råder enligt MB 7 kap. 16 §.
Beslutsunderlag
Ansökan 2021-03-16
Ritning förråd 2021-03-16, brygga 2021-05-05
Situationsplan 2021-03-16
Foton 2021-03-30
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Bygglov beviljas för förråd i enlighet med plan- och bygglagen
(PBL) 9 kap. 31 a §.
2. Strandskyddsdispens beviljas för förråd/ersättningsbyggnad. 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. Strandskyddsdispens beviljas för tillbyggnad av befintlig brygga.
Bryggans yta får användas för ändamålet. Platsen ska fortfarande
vara tillgänglig för allmänheten och får inte privatiseras.
4. Avgift: 6093 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen
började löpa 2021-05-05 och beslut fattades 2021-05-27, 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 kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av
mark- och vattenresurserna enligt miljöbalken 3 kap samt med den
kommunala översiktsplanen. Åtgärden utgör kompletteringsåtgärd enligt
PBL 9 kap. 31 a §. Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov
enligt PBL 9 kap. 31 a §.
Som särskilda skäl för strandskyddsdispens för brygga enligt MB 7 kap. §
18c kan anföras att aktuell åtgärd är en anläggning som måste ligga vid
vatten. Österviken som är en del av Siljan är mycket långgrund och för att
bryggan ska vara användbar är en tillbyggnad nödvändig.
Som särskilda skäl för strandskyddsdispens för förråd kan anföras att den
aktuella platsen för byggnaden redan är ianspråktagen mark. Byggnaden är
en ersättningsbyggnad som motsvarar den tidigare byggnaden beträffande
storlek, utförande, användning och placering.
Upplysningar
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked
(enligt PBL 10 kap 3§). Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk
trots att det inte fått laga kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar eftersom beslutet kan komma att
upphävas om det överklagas.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt PBL 10
kap. 4 §. Signerad kontrollplan ska inlämnas som underlag för slutbesked.
Samhällsbyggnadsutskottets beslut om startbesked upphör att gälla den dag
då beslutet om bygglov upphör att gälla.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag
som beslutet får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §).
Beslutet får laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet.
Strandskyddsdispensens giltighetstid sammanfaller med bygglovet.
Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet, varför utgången av besvärstiden
- tre veckor från den dag Länsstyrelsen fått del av beslutet - bör avvaktas.
Hur man överklagar
Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till Leksands kommun,
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se.
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Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, t ex genom att ange ärendets
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om.
Tala också om varför du menar att samhällsbyggnadsutskottet beslut är
felaktigt och vilken ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Samhällsbyggnadsutskottet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor
från den dag du fick del av beslutet.
Samhällsbyggnadsutskottet sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i
Dalarnas län för prövning.
Beslutet skickas till
Sökanden
Länsstyrelsen
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§ 103

Nybyggnad av maskinhall och lada,

9

Beskrivning
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser bygglov och strandskyddsdispens för maskinhall och lada på
fastigheten
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 §. Friluftsliv, växt- och djurlivet i området
påverkas inte av planerad byggnation.
Aktuell fastighet är sedan tidigare bebyggd och är klassad som en
jordbruksfastighet där fastighetsägaren bedriver jordbruk.
Fastigheten är dock avskuren från strandlinjen med samfälld mark där
allmänheten fortsatt har tillgång till strandområdet. I direkt anslutning till
ansökt bygglov står idag ett par byggnader som tillhör fastigheten.
Dala Vatten och Avfall AB (DVAAB) har tagit del av bygglovsansökan
gällande
9. Ansökan gäller en nybyggnad av en lada samt en
maskinhall. Sökande önskar att ansluta maskinhall/lada till kommunalt
vatten och spillvatten.
Fastigheten ligger inom verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Det
finns en förbindelsepunkt som är upprättad till fastigheten och
anslutningsavgiften är erlagd sen tidigare.
Förbindelsepunkten är idag placerad i närheten av bostaden, se bild för
förtydligande. Fastighetsägare kommer att få gräva egna ledningar från
maskinhall/lada till förbindelsepunkten. Innan korsande av våra kommunala
ledningar får fastighetsägare kontakta DVAAB för en kontroll på platsen.
Om inte spillvattnet kan gå med självfall från maskinhall/lada till
förbindelsepunkt kommer spillvattnet att behöva pumpas, detta bekostas av
fastighetsägare samt drift av pumpanläggning.
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Alternativt kan DVAAB upprätta en ny förbindelsepunkt för att slippa
grävningen till den befintliga förbindelsepunkten, dock tillkommer då avgift
enligt gällande VA-taxa för extra förbindelsepunkt.
DVAAB har inget att invända mot att bygglov beviljas.
LRF Leksand har inget att erinra mot ansökan gällande Laknäs 32:9. Vi
önskar få ta del av beslutet i ärendet.
Vid dialog med sökanden 2021-05-19 fördes en dialog om att takbeklädnad
skall utgöras av röd takplåt så kallat plegel.
Beslutsunderlag
Ansökan 2021-03-19
Situationsplan 2021-03-19
Ritningar 2021-03-19
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. 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 §.
2. Strandskyddsdispens beviljas.
- Som särskilda skäl kan anges att det avser ett område som behöver
tas i anspråk för att vidga en pågående jordbruksverksamhet. Som
tomt får tas i anspråk den idag avstyckade lantbruksenheten.
3. Avgift: 9920 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen
började löpa 2021-03-19 och beslut fattades 2021-05-27, vilket innebär att lagstadgade
tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8
a § plan- och bygglagen (2010:900).

Motivering
Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18c kan
anföras att den aktuella platsen avser ett område som behöver tas i anspråk
för att utvidga en pågående jordbruksverksamhet. Allmänhetens tillträde till
strandområdet begränsas inte av en etablering på platsen och växt- och
djurlivet bedöms inte påverkas. Maskinhallen och ladan kan inte heller
placeras på annat sätt på fastigheten, för att säkerställa en lämplig in- och
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utfart med jordbruksmaskinerna. I direkt anslutning finns dessutom ett förråd
och ett båthus redan idag.
Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet
Upplysningar
Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet, varför utgången av besvärstiden
- tre veckor från den dag Länsstyrelsen fått del av beslutet - bör avvaktas.
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.
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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§ 104

Nybyggnad av fritidshus, garage/carport,
Beskrivning
Fastighet:

5

Sökande:

Åtgärden avser nybyggnad av fritidshus och garage/carport på fastigheten
För området gäller områdesbestämmelser. Åtgärden överensstämmer med
gällande områdesbestämmelser. Aktuell fastighet är obebyggd.
Länsstyrelsen Dalarna har sedan tidigare undantagit strandskyddet från den
lilla bäck som går öster om fastigheten.
Berörda angränsande fastighetsägare har underrättats. Inga erinringar har
inkommit.
Miljöenheten tillstyrker bygglov för fritidshus på rubricerad fastighet. VAförsörjningen bedöms kunna lösas för fastigheten under förutsättning att
anslutning sker till vattenledningsförening.
Ansökan om inrättande av enskild avloppsanläggning ska göras till
miljöenheten.
DVAAB tillstyrker att bygglov beviljas. Yttrande bifogas separat med
anledning av avfallshantering.
Beslutsunderlag
Ansökan 2021-04-06
Ritning 2021-05-03
Situationsplan 2021-04-06
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 30
§.

Justeras

Utdrag bestyrks

53

1(3)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-27
Samhällsbyggnadsutskottet

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag:
2. Namn: Jan-Erik Stors
3. Avgift: 20 106 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige.
Tidsfristen började löpa 2021-05-03 och beslut fattades 2021-05-27, vilket innebär att
lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med
stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår
av bilagan.

Motivering
Åtgärden ligger inom område med gällande detaljplan.
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap.
30 §.
Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet
2. Remissyttrande från Dvaab
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.
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet
förrän samhällsbyggnadsutskottet har gett ett slutbesked, om utskottet inte
beslutar annat.
Samhällsbyggnadsutskottets beslut om startbesked upphör att gälla den dag
då beslutet om bygglov upphör att gälla.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag
som beslutet får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §).
Beslutet får laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet.
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Hur man överklagar
Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till Leksands kommun,
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se.
Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, t ex genom att ange ärendets
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om.
Tala också om varför du menar att samhällsbyggnadsutskottet beslut är
felaktigt och vilken ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Samhällsbyggnadsutskottet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor
från den dag du fick del av beslutet.
Samhällsbyggnadsutskottet sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i
Dalarnas län för prövning.
Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 105

Nybyggnad brygga, utvändig ändring,
Beskrivning
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser strandskyddsdispens för brygga. Aktuell plats är belägen vid
Rällsjön. Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området.
Strandskydd råder enligt miljöbalken (MB) 7 kap. 13 §. Byggnadsförbud
råder enligt MB 7 kap. 16 §.
Beslutsunderlag
Ansökan 2021-03-24
Situationsplan 2021-03-24
Ritning 2021-03-24
Illustration 2021-03-24
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.
Friluftslivet påverkas inte av den tilltänkta byggnationen.
Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet
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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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§ 106

Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus och
garage,
Beskrivning
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser förhandsbesked för bostadshus och garage. Detaljplan eller
områdesbestämmelser finns inte för området.
Angränsande fastighetsägare har getts möjlighet att yttra sig över ansökan.
Synpunkter har inkommit från Plintsberg 27:14 enligt följande:
1. Byggnaderna ligger relativt nära 27:14 som tillsammans med 16:12
är klassat om ett område med särskilt kulturvärde. Vi är bekymrade
för att gårdsmiljön som 27:14 samt 16:12 utgör ev. kommer at
äventyras med placeringen av byggnaderna som är utritade.
2. Byggnadens höjd skall enligt ansökan vara 2-plan. I det läget
kommer byggnads höjd förmodligen att obstruera utsikten från 27:14
som vi anser är betydelsefull för gårdens värde samt by miljön längs
Plintsbergsvägen. Förslagsvis bör boningshuset längre ner ev. göras i
souterräng eller 1- 1.5 plans hus.
3. Byggnadens takbeklädnad bör vara tegelpannor och ej betongpannor.
Inkomna synpunkter föranleder inte samhällsbyggnadsutskottet att inta en
negativ ställning i ärendet. I en kommande bygglovsprövning kommer vikt
läggas vid utformning och placering som överensstämmer med befintlig
bebyggelse och lämplig gårdsplacering. Besök har gjort på platsen och
bedömningen är att det inte heller föreligger någon skymd sikt som kan
utgöra en betydande olägenhet trots en ansökan om ett 2-planshus.
Byggnadens takbeklädnad kommer prövas i en kommande
bygglovsprövning.
Positivt förhandsbesked har tidigare beviljats 2013-11-19 § 211.
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Dala Energi har inga erinringar mot sökt förhandsbesked. Dala Energi har
inget att erinra på förhandsbeskedet då vi inte har några ledningar som berör
fastigheten.
Dala Vatten och Avfall AB (DVAAB) har tagit del av förhandsbeskedet
gällande Plintsberg 16:18. Ansökan gäller en nybyggnad av ett enbostadshus
samt ett garage. Sökande önskar att ansluta till kommunalt vatten och
spillvatten. Fastigheten ligger inom verksamhetsområde för vatten och
spillvatten. Det finns en förbindelsepunkt som är upprättad till fastigheten, se
bild för placering av förbindelsepunkt. Vi hittar ej någon information om att
anslutningsavgiften skall vara erlagd sen tidigare.
Fastigheten ligger inom ett område med tryckavlopp vilket innebär att
spillvattnet måste pumpas till förbindelsepunkt. Fastighetsägaren lär ordna
med och bekosta installation samt drift av pumpanläggning. Det finns
möjlighet att ansluta till det kommunala Va-nätet.
DVAAB har inget att invända mot att förhandsbeskedet beviljas.
Beslutsunderlag
Ansökan 2021-03-25
Situationsplan 2021-03-25
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Förhandsbesked beviljas.
2. Avgift: 9425 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen
började löpa 2021-03-25 och beslut fattades 2021-05-27, 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
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2. Remissyttrande från Dvaab och Dala Energi
3. Granneyttrande
Upplysningar
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år
efter det att beslutet vunnit laga kraft enligt PBL 9 kap. 39 §. Sökanden
upplyses också om att förhandsbeskedet inte medför rätt att påbörja den
sökta åtgärden.
Ansökan för tillstånd för ny väganslutning skall göras om ny infart ska
utföras. Kontakta Trafikverket om detta ska utföras.
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
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§ 107

Nybyggnad ekonomibyggnad
Beskrivning
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser bygglov för en ekonomibyggnad för skogsmaskiner och
vagnar på fastigheten
För området gäller detaljplan. Detaljplanen reglerar B bostäder med I våning.
Aktuell fastighet är obebyggd.
Miljöenheten tillstyrker bygglov för ekonomibyggnad på rubricerad
fastighet. Enligt ansökan ska det inte bedrivas näringsverksamhet, och
byggnaden inte anslutas till VA. Däremot ska betongplatta anläggas.
Golvbrunn bör dock inte anläggas. Flytande kemikalier ska förvaras inom
invallning eller i avloppslöst utrymme. Ev. oljespill ska samlas upp med
absorptionsmedel eller liknande.
Fastigheten ligger inom verksamhetsområde för vatten och spillvatten samt
dagvatten. Det finns en förbindelsepunkt som är upprättad till fastigheten
men vi hittar ej någon information om att anslutningsavgiften skall vara
erlagd sen tidigare. DVAAB har ingen avsikt att ta ut någon
anslutningsavgift i dagsläget men om fastighetsägare planerar att bygga en
bostad eller likande i framtiden kommer fastighetsägare få betala
anslutningsavgift.
DVAAB har inget att invända mot att bygglov beviljas.
Dala energi har inga invändningar mot ansökt bygglov.
Ärendet är utskickat till berörda grannar. Synpunkter på ansökan har
inkommit från
Synpunkterna sammantaget påvisar en oro för att en maskinhall ska byggas i
området och att karaktären av en villabebyggelse förstörs. Oron för ökat
buller inom området förekommer också. Byggnaden skulle därför passa
bättre in på ett industriområde.
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Det förekommer också synpunkter på att det funnits tidigare intressenter av
att få köpa nämnda fastighet av Leksands kommun. Man ställer sig också
frågan till hur denna försäljning gått till.
Sökanden har tagit del av samtliga inkomna synpunkter och inkommit med
ett bemötande.
Samhällsbyggnadsutskottet har tagit del av samtliga inkomna synpunkter och
kan konstatera att ansökan väckt en del oro och synpunkter från
omgivningen med oron för att maskinhallen och eventuella maskiner
kommer orsaka störningar i form av buller i området.
Besök har gjorts på plats och det kan konstateras att området består av en
villabebyggelse med mindre småskaliga komplementbyggnader av garage
etc.(Se bilder)
Det är samhällsbyggnadsutskottets bedömning att ansökt åtgärd för en
maskinhall med måtten 11x20 meter inte passar in i den befintliga
villabebyggelse som finns där idag, en mer lämplig placering för denna
maskinhall torde istället ligga inom ett industriområde. Området är i
detaljplan reglerat för B(bostäder) och en sån stor byggnad i form av en
maskinhall passar inte in i den befintliga villabebyggelsen.
En mindre småskalig utformning där man bryter upp volymen på byggnaden
skulle passa bättre in i området.
Beslutsunderlag
Ansökan 2021-04-06
Ritning 2021-04-06
Situationsplan 2021-04-06
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Sökanden ges möjlighet att ta del av nedanstående och inkomma med
synpunkter inom tre veckor efter mottagandet av detta protokoll.
Samhällsbyggnadsutskottet saknar med hänvisning till ovanstående
möjlighet att uttala en positiv inställning till aktuell ansökan.
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§ 108

Nybyggnad en/tvåbostadshus, carport/förråd,
Beskrivning
Fastighet:
Sökande:

en/tvåbostadshus med tillhörande
carport/förråd på fastigheten
Förhandsbesked beviljades 2018-06-28 § 84 för två stycken fastigheter som
nu omfattas av bygglovsansökan.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över
ansökan. Inga erinringar har inkommit.
Dala Energi har inget att erinra på bygglovs ansökan då vi inte har några
ledningar som berör fastigheterna.
Dala Vatten och Avfall AB (DVAAB) har tagit del av bygglovsansökan
gällande
Ansökan gäller en nybyggnad av ett bostadshus
samt carport. Sökande önskar att ansluta till kommunalt vatten och
spillvatten.
Fastigheten ligger inom verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Det
finns en förbindelsepunkt som är upprättad till fastigheten men vi hittar
ingen information om att anslutningsavgiften skall vara betald.
Fastighetsägaren uppmanas att i god tid före planerad byggstart ansöka om
anslutning till det allmänna VA-nätet. Anslutning till VA-nätet eller
manövrering av ventil får ej ske utan att ansökan behandlats av DVAAB.
Fastighetsägaren ska även ordna med godkänd vattenmätarplats/konsoll och
meddela Dala Vatten och Avfall AB för installation av vattenmätare, innan
fastigheten kan tas i bruk. Om mätare inte monterats kan schablondebitering
komma att ske.
Endast hushållsvatten får gå till spillvattenledning. Dag och drän-vatten får
ej anslutas till spillvattenledning.
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Synpunkter avfall
Kärlplaceringen kommer förmodligen att bli Hjortnäsheden Yttervägen,
sopbilen vänder ej på privat mark.
DVAAB har inget att invända mot att bygglov beviljas.
Kulturmiljöenheten LST dalarna har tidigare beslutat om ingrepp i
fornlämning. Detta beslut är giltigt till den 2019-08-31.
Sökanden ombeds därför kontakta kulturmiljöenheten och utreda om
ytterligare beslut behövs då det tidigare beslutet inte längre är giltigt.
Beslutsunderlag
Ansökan 2021-03-30
Ritning 2021-03-30
Situationsplan 2021-03-30
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: Magnus Mårtensson
3. Avgift: 22 677 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige.
Tidsfristen började löpa 2021-03-30 och beslut fattades 2021-05-27, 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
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2. Remissyttrande från Dvaab
Upplysningar
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked
(enligt PBL 10 kap 3§). Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk
trots att det inte fått laga kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar eftersom beslutet kan komma att
upphävas om det överklagas.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kontkata byggnadsinspektör Maths
Ydron 0247-80496 i god tid innan.
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet
förrän samhällsbyggnadsutskottet har gett ett slutbesked, om utskottet inte
beslutar annat.
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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§ 109

Nybyggnad en/tvåbostadshus, carport/förråd,
Beskrivning
Fastighet:
Sökande:

Åtgärden avser nybyggnad av en/tvåbostadshus med tillhörande
carport/förråd på fastigheten
Förhandsbesked beviljades 2018-06-28 § 84 för två stycken fastigheter som
nu omfattas av bygglovsansökan.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över
ansökan. Inga erinringar har inkommit.
Dala Energi har inget att erinra på bygglovs ansökan då vi inte har några
ledningar som berör fastigheterna.
Dala Vatten och Avfall AB (DVAAB) har tagit del av bygglovsansökan
gällande Sunnanäng 12:15. Ansökan gäller en nybyggnad av ett bostadshus
samt carport. Sökande önskar att ansluta till kommunalt vatten och
spillvatten.
Fastigheten ligger inom verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Det
finns en förbindelsepunkt som är upprättad till fastigheten men vi hittar
ingen information om att anslutningsavgiften skall vara betald.
Fastighetsägaren uppmanas att i god tid före planerad byggstart ansöka om
anslutning till det allmänna VA-nätet. Anslutning till VA-nätet eller
manövrering av ventil får ej ske utan att ansökan behandlats av DVAAB.
Fastighetsägaren ska även ordna med godkänd vattenmätarplats/konsoll och
meddela Dala Vatten och Avfall AB för installation av vattenmätare, innan
fastigheten kan tas i bruk. Om mätare inte monterats kan schablondebitering
komma att ske.
Endast hushållsvatten får gå till spillvattenledning. Dag och drän-vatten får
ej anslutas till spillvattenledning.
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Synpunkter avfall
Kärlplaceringen kommer förmodligen att bli Hjortnäsheden Yttervägen,
sopbilen vänder ej på privat mark.
DVAAB har inget att invända mot att bygglov beviljas.
Kulturmiljöenheten LST dalarna har tidigare beslutat om ingrepp i
fornlämning. Detta beslut är giltigt till den 2019-08-31.
Sökanden ombeds därför kontakta kulturmiljöenheten och utreda om
ytterligare beslut behövs då det tidigare beslutet inte längre är giltigt.
Beslutsunderlag
Ansökan 2021-03-30
Ritning 2021-03-30
Situationsplan 2021-03-30
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: Magnus Mårtensson
3. Avgift: 22 677 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige.
Tidsfristen började löpa 2021-03-30 och beslut fattades 2021-05-27, 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
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2. Remissyttrande från Dvaab
Upplysningar
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked
(enligt PBL 10 kap 3§). Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk
trots att det inte fått laga kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar eftersom beslutet kan komma att
upphävas om det överklagas.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kontkata byggnadsinspektör Maths
Ydron 0247-80496 i god tid innan.
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet
förrän samhällsbyggnadsutskottet har gett ett slutbesked, om utskottet inte
beslutar annat.
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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§ 110

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.
Samhällsbyggnadsutskottet kommunicerades ärendet för avslag 2021-04-22.
Sökanden har i mail 2021-05-18 underrättat byggenheten att de kommer att
måla fasaden med Ncs-kod 2502-Y som kulör på fasad efter
Samhällsbyggnadsutskottets önskemål.

Beslutsunderlag
Ansökan 2021-03-05
Ritning 2021-03-05
Situationsplan 2021-03-05
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap.
31§.
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2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag:
Namn: Nils Berglund
3. Avgift: 26 047 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen
började löpa 2021-03-05 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 Dvaab
Upplysningar
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked
(enligt PBL 10 kap 3§). Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk
trots att det inte fått laga kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar eftersom beslutet kan komma att
upphävas om det överklagas.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kontakta byggnadsinspektör Maths
Ydron 0247-80496 i god tid.
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.
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Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, t ex genom att ange ärendets
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om.
Tala också om varför du menar att samhällsbyggnadsutskottet beslut är
felaktigt och vilken ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Samhällsbyggnadsutskottet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor
från den dag du fick del av beslutet.
Samhällsbyggnadsutskottet sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i
Dalarnas län för prövning.
Beslutet skickas till
Sökande
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§ 111

Dnr 2016/561

Kulturmiljöprogram Leksands kommun
Beskrivning av ärendet
Sektorn för samhällsutveckling har nu färdigställt Kulturmiljöprogrammet
för Leksands kommun. Programmet beskriver värdefull bebyggelse och
vilka karaktärsdrag som är särskilt viktiga att värna.
Kulturmiljöprogrammet ska bli underlag för den nya översiktsplanen.
Programmet ska även fungera som stöd vid handläggningen av plan- och
bygglovsärenden. Det är ett kunskapsunderlag som ska tydliggöra
kulturmiljöns egenskaper och karaktäristik, utan att dessa vägts mot andra
intressen. Beslutet om vad som är lämpligt att göra på en viss byggnad eller i
ett visst område sker i det enskilda plan- eller bygglovsärendet. Programmet
ska även inspirera fastighetsägare att vårda sina fastigheter.
Projektet har delats i två etapper, etapp 1 sträckte sig från hösten 2018 till
våren 2020 och etapp 2 har pågått under våren 2020 till våren 2021.
Kulturmiljöprogrammets etapp 1 och 2
Arbete med kulturmiljöprogrammets har pågått sedan hösten 2018. Arbetet
påbörjades med ett församråd där allmänheten, via en kartapp, fick lämna
förslag på vilka byggnader eller platser de tyckte skulle uppmärksammas i
arbetet. Församrådet lanserades under julmarknaden 2018 i Leksand och
pågick till mitten av januari 2019. Det inkom cirka 80 förslag från
allmänheten under församrådet.
Kulturmiljöprogrammet presenteras i olika former, bland annat i en
webbaserad form som riktar sig till allmänheten. Här förklaras vad
kulturmiljöprogrammet är och vilken lagstiftning det utgår från. Här är det
dock framförallt möjligt att läsa om sin egen by och det finns länkar till
pdf:er för de områden som ingår. Därtill finns en sida som förklarar viktiga
företeelser i bygdens historia. Dessutom finns resultatet i kommunens egen
kartbas där framförallt plan- och bygglovhandläggare kan använda det som
stöd i sitt dagliga arbete.
Kulturmiljöprogrammet har tagits fram i ett antal olika etapper och nu
föreslås kulturmiljöprogrammet godkännas i sin helhet.
Redaktionella ändringar och justeringar har gjorts av de tidigare godkända
rapporterna för att få ett enhetligt material till det sammansatta
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Kulturmiljöprogrammet. En stor förändring är att de avslutande
rekommendationerna och riktlinjerna som fanns med i rapporterna i etapp 1
nu tas bort från det material som ska antas av utskottet samt redovisas
externt, då de kan misstolkas som politiska ställningstaganden som är
avvägda mot andra enskilda och allmänna intressen. Rekommendationerna
och riktlinjerna från Dalarnas museum finns emellertid som arbetsmaterial
för kommunens plan- och bygglovhandläggare.
Ett krav från länsstyrelsen för att bevilja bidraget var ursprungligen att
programmet skulle antas av Kommunfullmäktige men länsstyrelsen har nu
lättat på det kravet. Därför föreslås att det slutliga kulturmiljöprogrammet nu
ska antas av samhällsbyggnadsutskottet. Den övergripande politiska
behandlingen av materialet sker i samband med antagandet av den
kommuntäckande översiktsplanen vilken ska tas fram de närmsta åren och
antas av Kommunfullmäktige
Sektorns/avdelningens bedömning
Kommunen har många värdefulla kulturmiljöer och det finns ett stort behov
av ett uppdaterat underlag som behandlar frågan. Ett nytt kulturmiljöprogram
kommer att underlätta arbetet med både bygglov och detaljplaner men även
ge allmänheten råd och inspiration vid ny-, om- och tillbyggnader i
värdefulla miljöer.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2021-05-04
Kulturmiljöprogram Leksands kommun
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Anta Kulturmiljöprogram Leksands kommun, i sin helhet.
2. Kulturmiljöprogrammet i sin helhet ersätter tidigare godkända
rapporter.
Beslutet skickas till
Stadsarkitekt / chef strategisk planering Anna Ograhn
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§ 112

Dnr 2020/1238

Ansökan om bidrag för pumpreparation Dragsängarna
Beskrivning av ärendet
Dragsängarnas invallningsföretag har inlämnat en ansökan om bidrag för
underhåll av den pump som ämnar att säkerställa att översvämningar i
området inte sker.
Mars 2017 beslutade utskottet för samhällsbyggnad att bevilja ett
engångsbelopp för skötsel av pumpen på 30 000 kronor.
Beslutet från 2017 beviljade endast ett engångsbelopp då ett antal
frågeställningar kvarstod att besvara. Beslutet pekade även på att en
långsiktig plan för området borde arbetas fram. Någon sådan plan har inte
presenterats tillsammans med ansökan.
Leksands kommun kommer i den mån det är möjligt vara behjälpliga i
arbetet med en långsiktig plan för lösning på problematiken..
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Ansökan om bidrag daterad 2020-10-07
Kostnadsunderlag daterat 2021-04-25
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Dragsängarnas invallningsföretag erhåller 25 000 kr som ett
engångsbelopp 2021 att användas till att driften av pumpen
säkerställs under året.
Beslutet skickas till
Sektorchef Åke Sjöberg
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§ 113

Dnr 2021/563

Mål- och resultatrapporter 2021
Beskrivning av ärendet
Sektorerna har tagit fram mål- och resultatrapporter för period 1.
Rapporterna innehåller en uppföljning av politiska mål och fokusområden.
Faktiska resultat utifrån angivna indikatorer är redovisade i rapporten. De
flesta indikatorer mäts dock senare i år eller efter årets slut. Avvikelser som
ses redan nu är redovisade i rapporterna.
Sektorns/avdelningens bedömning
Förvaltningens ambition är att förbättra och förtydliga rapporterna till
politiken. En nyhet i årets rapporter är att förvaltningen försöker förklara på
ett tydligare sätt vad som görs och varför det görs.
Beslutsunderlag
Mål- och resultatrapport för samhällsutveckling.
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Lägga rapporten till handlingarna.
Beslutet skickas till
Sektorchef samhällsutveckling Åke Sjöberg
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