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Ärendelista 
 

 § 114 Sektorchefen informerar 
 § 115 Avdelnings-/enhetschefer informerar 
 § 116 Meddelanden 
 § 117 Anvisning om hämtställe för avfall,  
 § 118 Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror, Tempo Siljansnäs 
 § 119 Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror, Tempo Tällberg 
 § 120 Ansökan om tillstånd till enskilt avlopp,  
 § 121 Nybyggnad en/tvåbostadshus, nybyggnad garage  
 § 122 Nybyggnad garage/carport,  
 § 123 Nybyggnad villavagn/fritidshus,  
 § 124 Tillbyggnad garage/carport, 1 
 § 125 Nybyggnad garage  
 § 126 Tillbyggnad av flerbostadshus, carport  
 § 127 Nybyggnad industribyggnad/kontor, Noret 2:45 & 2:46 
 § 128 Förhandsbesked för Nybyggnad av bostadshus  
 § 129 Nybyggnad av lagerlokal Noret 57:4 
 § 130 Tillbyggnad av fritidshus,  
 § 131 Nybyggnad uthus/förråd,  
 § 132 Förhandsbesked för bostadshus, garage och maskinhall,  
 § 133 Nybyggnad en/tvåbostadshus,  
 § 134 Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus,  
 § 135 Nybyggnad av fritidshus,  
 § 136 Nybyggnad av en/tvåbostadshus,  
 § 137 Nybyggnad förråd/gäststuga, plank, strandskyddsdispens,  
 § 138 Uppsättning skylt, montering solceller, Gärde 35:2 

2



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-07-01 

 
  

Samhällsbyggnadsutskottet   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

§ 114  

Sektorchefen informerar 

Beskrivning av ärendet 
 Sektorchef informerar om hur Leksands kommun arbetat med 

nuvarande miljömål, vad som gjorts och vad som kvarstår. Förslag 
till nya miljömål bedöms kunna presenteras i november 2021.  

 Under midsommarafton anlitades kommunen 10 vakter som befanns 
sig på Noret mellan 19.00-04.00. Deras uppfattning av kvällen är att 
den förflöt förhållandevis lugnt.  

 Ett första möte med intressegrupp Djura har genomförts.   
 Arbetet med att riva ut dammarna i Limån pågår, Åke har fått i 

uppdrag att se över möjligheten att söka pengar från Havs- och 
vattenmyndigheten.  

 Mycket diskussioner kring fastigheter i och med nya 
fastighetsstrategen för att få en helhetsbild.  

 Sporthallen, genomfört slutkostnadsmöte, kostnaderna har gått upp 
något på grund av ökade priser för material.  

 Övergången av personal från fritidsavdelningen till Leksandsbostäder 
pågår, ska vara igång rent fysiskt från 1 september. Positiv stämning.  

 Tagit höjd i budget 2021 för provtagning av gamla deponier.  
 Timmerhusutställning pågår på kulturhuset.  
 Möte med Trafikverket genomfört med fokus på frågor gällande 

tillgänglighet till och från riksväg 70. 
 Kommer få besök av nordiska arkitekter som vill kolla på 

centrumplanen och kulturmiljöprogrammet mm.  
 Vägbelysning, kommer behöva upphandla detta. Kommer göra det 

tillsammans med Rättvik i höst 
 Har träffat föreningen hundpark Leksand.  
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Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  

Beslutet skickas till 
Sektorchef, verksamhetsekonom samt utskottets ordförande
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§ 115  

Avdelningschefer informerar 

Beskrivning av ärendet 
Myndighetschef Jonas Slars 
Miljö 

 Nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheter, öppnar upp öppettider 
krogar, antal gäster etc. Kommunens trängseltillsyn fortsätter.  

 Både livsmedel och alkohol ganska lugnt.  
 
Bygg 

 Fortsatt hög ärendeinströmning, 70% från 2019 till i år 2021. Ca 30 
fler än förra året 

 
Chef strategisk planering, Anna Ograhn 
Trafik 

 Cykelplanen har varit ute på remiss. Ser över de remissvar som 
inkommit.   

 Arbetar vidare med cykelvägar, bland annat Tällberg.  
Natur 

 Lona projekt, från äng till gräsmatta. Planerade slotterkurser i 
Tällberg, stort intresse.  

 Leksands kommun har fått pengar för att få bort jättebalsamin på 
kommunal mark, vi kommer ha två sommarjobbare som hjälper till 
med det.  

Översiktlig planering  
 Kommer prata om centrumplanen för flera regioner i höst. Stort 

intresse för centrumplanen från flera olika håll.  
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§ 116  

Meddelanden 

Beskrivning av ärendet 
 Marklov Tällberg 29:49: Mark- och miljödomstolen undanröjer 

länsstyrelsen beslut den 6 april 2021 och återförvisar målet till 
länsstyrelsen för fortsatt handläggning.  

 

 Beslut om upphävande av kommunal strandskyddsdispens för 
nybyggnad av brygga på fastigheten Östra Rönnäs 23:8, Leksands 
kommun. Länsstyrelsen beslutar att upphäva 
samhällsbyggnadsutskottets beslut den 10 december 2020, dnr 
2020/1197, om strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga på 
fastigheten Östra Rönnäs 28:3, Leksands kommun. 
Strandskyddsdispens medges alltså inte för bryggan. 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  

Beslutet skickas till 
Sektorchef 
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§ 117  

Anvisning om hämtställe för avfall,  

Beskrivning av ärendet 
Dala Vatten och Avfall AB (DVA) har vänt sig till Leksands kommun med 
begäran om att med stöd av 4 § Leksands kommuns avfallsföreskrifter få 
beslutat om anvisad plats för hämtställe för hushållsavfall från fastigheten 

 Sophämtning skett 
tidigare skett på gårdsplanen.  
 
Den personal som hämtar avfallet har påkallat att det är ett arbetsmiljöproblem. 
DVA beskriver att tillfartsvägen är smal, en kurva med skymd sikt och 
uppförsbacke mot gården, och på ena sidan är det en slänt. Hämtningsfordon 
kan inte se om det finns något hinder på gården och om man då är tvungen att 
backa tillbaka på vägen. Även på gårdsplanen måste man backa, vilket ska 
undvikas.  
 
Fastigheten har tidigare stått obebodd. Senaste gången som hämtningsfordon 
hämtade avfall på gårdsplanen var i september 2020 och för tillfället löses 
sophämtning genom att personal från DVA hämtar soporna i personbil.  
Plats för hämtning av hushållsavfall ordnas vanligtvis i samförstånd mellan 
fastighetsägare och renhållaren. Beslut från Samhällsbyggnadsutskottet om 
anvisning av plats sker normalt endast om parterna inte kommer överens om 
plats.  
 
DVA har försökt nå en överenskommelse med fastighetsägaren utan att lyckas. 
DVA har därför vänt sig till ägaren av  som har upplåtit mark för 
uppställningsplatsen, drygt 150 meter från bostadshuset på  intill 
den enda tillfartsvägen till fastigheten. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Ärenden av detta slag regleras av Leksands kommuns avfallsföreskrifter. I 4 § 
anges att ”DVAAB ansvarar för att hämtning sker vid fastighetsgräns, 
gemensamt hämtställe, annan överenskommen plats eller av utskottet för 
samhällsbyggnad (SB) anvisad plats.”  
I 6 § anges att tillsynen över dessa föreskrifter åligger utskottet för 
samhällsbyggnad.  
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Enligt 12 § är fastighetsinnehavarens ansvar bl.a. att hålla transport- och 
dragväg fram till hämtnings- och tömningsplats hålls i lättframkomligt skick, 
och att väg- och tomtmark som nyttjas vid hämtning dimensioneras och hålls i 
sådant skick att de är farbara för hämtningsfordon.  
 
DVA bedömer att vägen inte bedöms vara framkomlig hela året, i synnerhet inte 
vid t.ex. vinterväglag och tjällossning.  
 
Körbanan ska vara minst 50 cm bredare än sophämtningsfordon och ha 
tillräcklig bärighet. Enligt DVA’s protokoll är vägens bredd på det smalaste 
stället 270 cm.  
 
Vändning på privat mark görs endast i undantagsfall. Backning på 
hämtningsplatser ska undvikas på grund av olycksrisken. Fastighetsägaren har 
låtit grusa gårdsplanen, men enligt DVA ändrar det inte bedömningen.  
Det är angeläget att alla bebodda fastigheter har en väl fungerande hämtning av 
hushållsavfall vilket underlättas om de anvisade hämtningsställena är lämpligt 
placerade både för renhållaren och fastighetsägaren.  
 
Enligt branschorganisationen Avfall Sveriges vägledning är ett rimligt avstånd 
till avlämningsplats upp till några hundra meter. I det här fallet är avståndet 
drygt 150 meter från bostaden, längs med den enda vägen till fastigheten, och 
kan därför anses vara ett rimligt avstånd.  
 
För att kunna anvisa en plats behöver kommunen/avfallsbolaget ha rådighet 
över marken. Därför har ett avtal om upplåtelse av mark tecknats mellan Dala 
Vatten och Avfall och ägaren till fastigheten Yttermo 9:11, Staffan Lind.  
Miljöenheten bedömer att tillfartsvägen och hämtningsplatsen inte uppfyller 
villkoren i kommunens avfallsföreskrifter, varför en ny plats för hämtning av 
hushållsavfall bör anvisas. Den av DVA föreslagna hämtningsplatsen bedöms 
vara lämplig.  
 
Den lösning som används idag, som innebär att personal från DVA hämtar 
avfallet på fastigheten i personbil, är olämplig. Därför föreslås beslutet gälla 
omedelbart även om det överklagas.  
 
Kommunicering med fastighetsägaren har skett. Denne hävdar att det går att 
vända på gårdsplanen och vill att avfallet även fortsättningsvis hämtas på 
gården. 

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse från DVAAB till fastighetsägaren 2021-05-26  
2. DVAAB’s checklista 2021-06-21  
3. Epost från DVAAB samt fastighetsägaren 2021-06-01  
4. Yttrande från fastighetsägaren  
5. Markupplåtelseavtal  
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6. Fotografier  
7. Karta 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Med stöd av 4 § Leksands kommuns avfallsföreskrifter anvisa följande 

plats för hämtning av hushållsavfall för fastigheten  Ny 
plats är vid  drygt 150 
meter från Se platsen på bifogad karta.  
 

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen 

Hur man överklagar till länsstyrelsen  

Om Du vill överklaga detta beslut skall Du skriva till Leksands kommun, 
Samhällsutveckling, 793 80 Leksand. 

Tala om i brevet vilket beslut Du överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. 

Tala också om varför Du menar att samhällsbyggnadsutskottets beslut är 
felaktigt och vilken ändring Du vill har i beslutet. 

Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer. 

Samhällsbyggnadsutskottet måste ha fått Ditt överklagande inom tre veckor från 
den dag Du fick del av beslutet. Annars kan överklagandet inte prövas. 

Samhällsbyggnadsutskottet sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i 
Dalarnas län för prövning om inte utskottet själv ändrar beslutet på det sätt som 
Du begärt. 

Ytterligare upplysningar kan lämnas genom sektorn för Samhällsutveckling, tel: 
0247/800 00 (kundtjänst) eller e-post: kundtjanst@leksand.se. 

Beslutet skickas till 
  

Dala Vatten och Avfall AB, Box 234, 793 25 Leksand  
Miljöenheten Leksands kommun
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§ 118 Dnr 2021/819 

Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror, 
Tempo Siljansnäs 

Beskrivning av ärendet 
Svadlings Livs AB ansökte 2019-10-21 om tillstånd för försäljning av 
tobaksvaror. Vid utredningstillfället begärdes följande kompletterande 
handlingar in: uppgifter från skatteverket om f-skatt åter beviljats och i 
sådant fall vilket datum, verifikationer på återskapat aktiekapital, datum och 
med vilka medel, egenkontrollprogram, köpeavtal, finansiering och 
lånehandlingar samt uppgifter från skatteverket som skall bifogas vid 
ansökan om tillstånd. 
Handläggaren lämnar förslag till beslut om avslag och anför bland annat 
följande i sin bedömning. Sökanden har vid ett antal tillfällen både via mail, 
post, telefonsamtal och föreläggande givits möjlighet att inkomma med 
kompletterande handlingar för att utredningen skall kunna slutföras enligt 
Lagen om tobak och liknande produkter. De brister som fortfarande kvarstod 
bedömdes vara så allvarliga att bolaget inte kan anses vara lämpliga att 
beviljas tillstånd för försäljning av tobaksvaror. 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2020-08-20 att med stöd av 5 kapitlet 
2§ Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) avslå ansökan om 
tillstånd att bedriva försäljning av tobaksvaror i butiken Tempo Siljansnäs. 
Beslutet motiverades med att lämplighetskravet i 5 kap. 2 § lag (2018:2088) 
om tobak och liknande produkter inte var uppfyllt. 
Bolaget valde att överklaga ärendet och bifogade till sitt yrkande 
egenkontrollprogram, verifikationer på finansiering av övertagandet för 
Tempo i Siljansnäs, kopia på insänd begäran om uppgifter för 
tobakstillstånd, verifikationer på lån, låneavi samt en print på att deras skuld 
minskat till dags datum, verifikationer på Johnnys egna uttag ur sin enskilda 
firma, deklaration där intäkter framgår samt finansieringsplan och hyresavi. 
Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet och visar målet åter 
till Kommunstyrelsen i Leksands kommun för den handläggning som krävs. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning för räkenskapsåret 2018-06-01-2019-05-31 
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Årsredovisning för räkenskapsåret 2019-06-01 – 2020-05-31 
Utredning daterad 2021-05-24 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Med hänvisning till utredningen bedömer Samhällsbyggnadsutskottet att 
möjlighet att bevilja tobakstillstånd saknas. 
2. Sökanden ges möjlighet att ta del av ovanstående och inkomma med 
synpunkter inom tre veckor efter mottagandet av detta protokoll. 

Beslutet skickas till 
Sökande
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§ 119 Dnr 2021/818 

Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror, 
Tempo Tällberg 

Beskrivning av ärendet 
Svadlings Livsmedels AB ansökte 2019-08-29 om tillstånd för försäljning av 
tobaksvaror. 
 
Vid utredningstillfället begärdes kompletterande handlingar in i form av en 
finansieringsplan med exakta summor på vilka kostnader Svadlings 
Livsmedel AB hade vid övertagandet av verksamheten, hur detta 
finansierades, uppgifter om låneavtal på banklån samt uppgifter från 
Skatteverket som skall bifogas ansökan. De begärda handlingarna inkom inte 
trots påminnelser via mail, post, telefon samt föreläggande. Personerna med 
betydande inflytande är även ägare till Svadlings Livs AB som driver Tempo 
Siljansnäs och där förekom det allvarliga brister vad gäller den ekonomiska 
skötsamheten. 
 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 20 augusti 2020 att avslå 
Svadlings Livsmedel AB:s ansökan om tillstånd för försäljning av 
tobaksvaror. Beslutet motiverades med att lämplighetskravet i 5 kap. 2 § lag 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter inte var uppfyllt. 
 
Bolaget valde att överklaga ärendet och bifogade till sitt yrkande en 
finansieringsplan, lånehandling, verifikationer på lån samt verifikationer på 
finansiering av övertagandet för Svadlings Livsmedels AB. 
Förvaltningsrätten upphäver beslutet och visar målet åter till Leksands 
kommun för ny handläggning. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning för räkenskapsår 2018 
Årsredovisning för räkenskapsår 2019 
Utredning daterad 2021-04-27 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Med hänvisning till utredning bedömer Samhällsbyggnadsutskottet att 
möjlighet att bevilja tobakstillstånd saknas. 
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2. Sökanden ges möjlighet att ta del av ovanstående och inkomma med 
synpunkter inom tre veckor efter mottagandet av detta protokoll. 

Beslutet skickas till 
Sökande
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§ 120  

Ansökan om tillstånd till enskilt avlopp,  

Beskrivning av ärendet 
inkom till Samhällsbyggnadsutskottet 2021-02-22 med en 

ansökan om tillstånd till enskilt avlopp på fastigheten  enligt 13 
§ Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  
Avloppsanläggningen ska enligt ansökan utformas som ett minireningsverk 
av fabrikatet August med fosforfällning och efterföljande ”markbädd”. På 
fastigheten finns tre bostadshus med wc och bdt-avlopp. Enligt sökanden 
skulle belastningen från de tre hushållen motsvara 10 personer. 
Minireningsverket är dimensionerat för 20 pe (personekvivalenter). 
Utsläppsplatsen/”markbädden” ligger på cirka 35 meters avstånd från 
Brömsdammen.  
Med anledning av att fastigheten ligger inom beslutat område för utbyggnad 
av kommunalt VA (KF 2019-06-12 § 38) har miljöenheten inhämtat uppgift 
från Dala Vatten och Avfall AB (DVAAB) om ungefärlig tidsplan för 
planerad utbyggnad. 2021-05-18 lämnade DVAAB uppgiften att planerad 
igångsättning för utbyggnaden i Heden är våren 2022. 
Kommunikation har skett med sökanden om att samhällsbyggnadsutskottet 
planerar att skriva ett beslut om avslag med anledning av ovanstående. 
Sökanden meddelade miljöenheten 2021-05-26 att han vill ha ett 
överklagningsbart beslut. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Samhällsbyggnadsutskottet bedömer att ansökan om enskilt avlopp på den 
aktuella fastigheten ska avslås på grund av att planerad utbyggnad av 
kommunalt VA kommer att ske inom en så pass nära framtid. Enligt aktuell 
tidsplan handlar det om våren 2022. På fastigheten finns en befintlig 
avloppsanläggning som vid miljöenhetens inventering har bedömts ha 
brister. Samhällsbyggnadsutskottet bedömer att den befintliga 
avloppsanläggningen inte innebär sådana akuta olägenheter att den inte kan 
nyttjas fram till att fastigheten förväntas kunna anslutas till det kommunala 
avloppsnätet. Samhällsbyggnadsutskottet avser därför inte heller att ge ett 
tidsbegränsat tillstånd med beaktande av att anläggningen i så fall kommer 
att onyttiggöras när fastigheten inom nära framtid förväntas kopplas in på det 
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kommunala avloppsnätet. Det vore inte heller förenligt med hushållande av 
resurser.  
En permanent och gemensam VA-lösning beräknas ske i hela området med 
början utbyggnad under 2022. Flera av de befintliga enskilda avloppen i 
området har efter en inventering utförd av miljöenheten konstateras ha 
brister utifrån Naturvårdsverkets faktablad 8147 och Havs- och 
vattenmyndighetens allmänna råd HVMFS 2016:17. Heden ligger nära 
tätorten Leksand och enligt översiktsplanen inom ett så kallat 
utvecklingsstråk. Fastigheterna i området får vatten via en 
vattenledningsförening som har problem med förhöjda fluoridhalter i 
dricksvattnet.  
Kommunalt VA bedöms generellt sett vara en bättre lösning än enskilda 
avlopp, sett ur ett långsiktigt perspektiv, med hänsyn till människors hälsa 
och miljön. På kommunens reningsverk finns kunskap om avloppsrening 
samt rutiner för övervakning och provtagning, vilket säkerställer en 
fungerande rening. Tillsynsprojekt som genomförts i landet mot 
minireningsverk har visat på risken med bristfällig kontroll och skötsel av 
enskilda anläggningar vilket i sin tur kan leda till sämre rening. Påkoppling 
av kommunalt avlopp bedöms vara en mer robust lösning som även innebär 
att inget utsläpp av avloppsvatten sker på fastigheten. Uppgifter i 
minireningsverkets prestandadeklaration har inte visat på någon uppenbart 
bättre reningsförmåga med avseende fosfor än vad som uppnås i det 
kommunala reningsverket. 
När förbindelsepunkten är upprättad inom ett verksamhetsområde så tillfaller 
anslutningsavgiften alla inom verksamhetsområdet. Kostnad för att dra 
ledningen från huset ut till förbindelsepunkten samt materialkostnaderna 
torde sedan inte vara en orimlig kostnad om den vägs mot kostnad för 
anläggande av en ny enskild avloppsanläggning. Miljöenheten bedömer att 
det inte är orimligt att anslutning av avloppet ska göras till det allmänna 
avloppsnätet när detta är utbyggt. Ur samhällsekonomisk synpunkt är det 
rimligt att använda investeringar som ändå ska göras i området och att 
anslutning till det allmänna avloppsnätet därför är att föredra.  

Beslutsunderlag 
1. Ansökningshandlingar för enskild avloppsanläggning 
2. Kommunfullmäktiges beslut § 38/2019, VA-utbyggnad Heden, 

utökning av verksamhetsområdet 

Lagrum 
 Miljöbalken 1 kapitlet 1 § punkt 1 och 4 
 Miljöbalken 2 kapitlet 3, 6, 7 §§  
 Miljöbalken 9 kapitlet 7 § 
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 Kommunfullmäktiges beslut § 38/2019, VA-utbyggnad Heden, 
utökning av verksamhetsområdet. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 57/219, taxa för prövning och tillsyn 
inom miljöbalkens område.  

Samhällsbyggnadsutskottets beslut  
1. Avslå ansökan om att nyanlägga 
ett minireningsverk på fastigheten   
2. Ta ut en avgift för handläggning av ärendet på 2000 kronor (2 timmars 
handläggning a´ 1000 kronor). 
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen, se bilaga 1. 

Beslutet skickas till 
 

Dala Vatten Avfall AB – info@dvaab.se (kopiemottagare) 
fredrik.sehman@hotmail.se (sökandens entreprenör och kopiemottagare
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§ 121  

Nybyggnad en/tvåbostadshus, nybyggnad garage 
 

Beskrivning av ärendet 
Fastighet:  
Sökande: 
  
  
Ansökan avser nybyggnad av en/tvåbostadshus samt garage på fastigheten 

 För området gäller detaljplan. Åtgärden överensstämmer med 
gällande detaljplan. Aktuell fastighet är obebyggd. 
Dvaab har yttrat sig i ärendet enligt bifogad bilaga. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-05-27 
Ritning 2021-05-27 
Situationsplan 2021-05-27 

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

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

kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: 
Namn: Magnus Mårtensson 

3. Avgift: 18 107 kronor (faktura skickas separat) 

Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2021-05-27 och beslut fattades 2021-07-01, vilket innebär 
att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte 
reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur avgiften 
är fastställd framgår av bilagan. 

Motivering 
Åtgärden ligger inom område med gällande detaljplan.  
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Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap. 
30 §. 
 
Bilagor 

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

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

Beslutet skickas till 
Sökanden
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§ 122  

Nybyggnad garage/carport,  

Beskrivning av ärendet 
Fastighet:  
Sökande: 
  
  
Åtgärden avser bygglov för nybyggnad av garage på fastigheten  

. För området gäller detaljplan. Aktuell fastighet är bebyggd. 
Åtgärden strider mot detaljplanen genom att byggnaden delvis placeras på 
punktprickad mark.  
Berörda angränsande fastighetsägare har underrättats. Eventuella erinringar 
inkommer till sammanträdet. 
Dala Energi har inga erinringar mot byggnation. 
Miljöenheten tillstyrker bygglov för nybyggnad av garage/carport. Om 
golvbrunn ska installeras med syfte att avleda smält- och regnvatten från 
fordon kan detta gå till ytligare och enklare typ grusbädd/stenkista utanför 
byggnaden. 
Om det är ett garage där golvbrunn ska installeras och verkstadsverksamhet 
ska förekomma eller biltvätt komma att ske krävs oljeavskiljare och/eller 
eventuell reningsanläggning. 
Enligt överenskommelse med sökanden kommer sökanden att antingen 
bekläda taket med ett rött tak med tegel eller bandtäckt plåt för att bättre 
anpassa till den befintliga omgivningen.  

Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-05-10 
Ritning 2021-06-03 
Situationsplan 2021-06-03 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Liten avvikelse medges från gällande detaljplan. 
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Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 31 
b §. 

2. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av PBL 10 
kap. 23 §. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta 
ärende. 
Med detta startbesked beslutar samhällsbyggnadsutskottet att 
kontrollplanen fastställs. Kontrollplanen ska inlämnas till 
byggavdelningen som underlag för slutbesked. 

3. Avgift: 7426 kronor (faktura skickas separat) 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2021-06-03 och beslut fattades 2021-07-01, vilket innebär 
att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte 
reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur avgiften 
är fastställd framgår av bilagan. 

Motivering 
Åtgärden ligger inom område med gällande detaljplan. Åtgärden innebär en 
liten avvikelse mot detaljplanen. Avvikelsen är förenlig med detaljplanens 
syfte. Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov i enlighet med 
PBL 9 kap. 31 b §. 
 
Bilagor 

1. Ritningar som ingår i beslutet 
2. Remissyttrande från Dvaab 
3. Kontrollplan 

Upplysningar 
Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk trots att det inte fått laga 
kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet kungjorts i Post- och Inrikes 
Tidningar eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överklagas. 
 
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 
förrän samhällsbyggnadsutskottet har gett ett slutbesked, om utskottet inte 
beslutar annat. Signerad kontrollplan ska inlämnas som underlag för 
slutbesked. 
 
Samhällsbyggnadsutskottets beslut om startbesked upphör att gälla den dag 
då beslutet om bygglov upphör att gälla. 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §). 
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Beslutet får laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes 
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet. 
 
Hur man överklagar 
Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till Leksands kommun,  
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se. 
 
Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om.  
Tala också om varför du menar att samhällsbyggnadsutskottet beslut är 
felaktigt och vilken ändring Du vill har i beslutet. 
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer. 
Samhällsbyggnadsutskottet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor 
från den dag du fick del av beslutet.  
 
Samhällsbyggnadsutskottet sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i 
Dalarnas län för prövning. 
 

Beslutet skickas till 
Sökanden
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§ 123  

Nybyggnad villavagn/fritidshus,  

Beskrivning av ärendet 
Fastighet:  

  
  
 
Ansökan avser bygglov för villavagn/fritidshus på fastigheten  
Området ligger inom riksintresse för kulturmiljövård 3 kap § 6 Miljöbalken. 
LRF har inget att erinra. 
Generella riktlinjer för ny bebyggelse enligt gällande översiktsplan anger att 
ny bebyggelse bör inte lokaliseras till öppna lägen i landskapet utan ska i 
första hand förläggas inuti befintliga byklasar. Anpassning ska göras till det 
äldre byggnadsskicket vad gäller skala, material, färg och form, samt 
placeras med den äldre bebyggelsens gruppering. Vid etablering av bostäder 
i anslutning till länsväg, riksväg och järnväg ska bullerutredning upprättas 
om det råder oklarheter kring uppfyllnad av gällande bullerkrav. 
Trafikverket har yttrat sig enligt följande: Vill den sökande ha anslutning 
från väg 939 till fastigheten? Tillstånd för detta krävs, och söks separat hos 
Trafikverket. Detta yttrande utgör inget tillstånd. Tillstånd krävs för att 
säkerställa att väg och trafiksäkerhet inte ska påverkas negativt.  Den 
sökande ska klara riktvärden för trafikbuller. En uteplats som vetter mot väg 
939 kommer att överskrida maximala nivåer och tangerar även den 
ekvivalenta nivån.  Inget vatten får släppas direkt mot vägdiket eftersom 
vägens avvattningssystem är dimensionerat enbart för att hantera sitt eget 
vatten. Mer vatten till vägen kan ge erosion och sämre stabilitet.  
 
Stadsarkitekten har följande synpunkter : Aktuellt bygglov ligger mellan 
byarna Almo och Alvik som båda har utpekade kulturhistoriska värden. 
Villavagnen är tänkt att utföras med vit kompositfasad samt plåttak som inte 
är preciserad vad gäller färg. Fönsterna har flera olika storlekar och 
utformning med och utan spröjs. Föreslagen utformning av villavagn är inte 
anpassad till den traditionella byggnadstraditionen varken vad gäller volym, 
material eller färgsättning. Om en sådan byggnad ska vara acceptabel 
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behöver den anpassas till omgivningen genom att volymen bryts upp, att 
fasaden utgöras av trä i faluröd färg, taket utformas med tegelfärgade pannor 
och har ett tydligt takutsprång, att alla fönster har spröjs och en mer 
symmetrisk storlek och placering. 
Enligt plan- och bygglagen (PBL) 2 kap. 6 § gällande ärenden om bygglov 
ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet. Enligt 
PBL 2 kap. 6 § gällande ärenden om förhandsbesked ska bebyggelse 
utformas och placeras på den avsedda marken som är lämpligt med hänsyn 
till b.la stads- och landskapsbild, natur- och kulturvärdena på platsen och 
intresset av god helhetsverkan. 
Med anledning av ovanstående är det Samhällsbyggnadsutskottets 
bedömning att ansökt åtgärd strider mot plan och bygglagen 2 kap 6 § då den 
ansökta åtgärden inte anpassats utifrån riksintresset för kulturmiljövård, med 
hänvisning till utformningen av den ansökta åtgärden.  
En bättre anpassning av en tilltänkt byggnation som överensstämmer med 
den befintliga bebyggelsen borde anpassas. Trafikverkets synpunkter ska 
beaktas inför en kommande prövning. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-04-13 
Ritning 2021-04-13 och 2021-06-17 
Nybyggnadskarta 2021-06-04 och 2021-06-17 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Sökanden ges möjlighet att ta del av nedanstående och inkomma med 
synpunkter inom tre veckor efter mottagandet av detta protokoll. 
2. Samhällsbyggnadsutskottet saknar med hänvisning till ovanstående 
möjlighet att uttala en positiv inställning till aktuell ansökan. 

Beslutet skickas till 
Sökanden
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§ 124  

Tillbyggnad garage/carport,  

Beskrivning av ärendet 
Fastighet:  
Sökande: 
  
  
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av en carport på fastigheten  

 För området gäller detaljplan. Aktuell fastighet är bebyggd.  
Åtgärden strider mot detaljplanen genom att byggrätten överskrids och 
placeras på punktprickad mark.  
Berörda angränsande fastighetsägare har underrättats. Inga erinringar har 
inkommit. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-05-03 
Ritning 2021-05-03 
Situationsplan 2021-05-03 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Liten avvikelse medges från gällande detaljplan. 

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

2. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av PBL 10 
kap. 23 §. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta 
ärende. 
Med detta startbesked beslutar samhällsbyggnadsutskottet att 
kontrollplanen fastställs. Kontrollplanen ska inlämnas till 
byggavdelningen som underlag för slutbesked. 

3. Avgift: 3713 kronor (faktura skickas separat) 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2021-05-03 och beslut fattades 2021-07-01, vilket innebär att 
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lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med 
stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår 
av bilagan. 

Motivering 
Åtgärden ligger inom område med gällande detaljplan. Åtgärden innebär en 
liten avvikelse mot detaljplanen. Avvikelsen är förenlig med detaljplanens 
syfte. Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov i enlighet med 
PBL 9 kap. 31 b §. 
 
Bilagor 

1. Ritningar som ingår i beslutet 
2. Kontrollplan 

Upplysningar 
Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk trots att det inte fått laga 
kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet kungjorts i Post- och Inrikes 
Tidningar eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överklagas. 
 
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.  
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Samhällsbyggnadsutskottet sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i 
Dalarnas län för prövning. 
 

Beslutet skickas till 
Sökanden
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§ 125  

Nybyggnad garage  

Beskrivning av ärendet 
Fastighet:  
Sökande: 
  
  
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av garage på fastigheten  

. För området gäller detaljplan. Åtgärden överensstämmer med 
gällande detaljplan. Aktuell fastighet är obebyggd. 
Ärendet var tidigare upp till Samhällsbyggnadsutskottet för en 
kommunicering för avslag 2021-05-27 § 107. 
Sökanden har efter kommuniceringen skalat ner garagebyggnaden så den 
volymmässigt stämmer bättre överens med områdets karaktär. 
Ärendet är utskickat till berörda grannar med de nya ritningarna på 
garagebyggnaden och synpunkter har inkommit från  

Samhällsbyggnadsutskottet har tagit del av inkomna synpunkter och kan 
konstatera att åtgärden överensstämmer med gällande detaljplan, det som 
fastighetsägaren till anför är att byggnad får icke 
uppföras till större höjd än 5.6 meter. Enligt äldre PBL menas i detta fall 
byggnadshöjd varför byggnaden inte är detaljplanestridig.  
Det som anförs från de andra fastighetsägarna är att byggnaden inte stämmer 
in i ett bostadsområde. 
Oroligheter för byggnaden ska förorsaka buller i bostadsområdet vet vi heller 
mycket lite om, sökanden har för avsikt att bygga ett garage för sin traktor 
och timmervagn samt förvaring av bilar och släpvagn. Någon 
näringsverksamhet skall inte bedrivas i byggnaden. Uppkommer eventuella 
klagomål på buller i framtiden får miljöenheten bedöma dessa. 
Samhällsbyggnadsutskottet anser att de synpunkter som framförts inte kan 
utgöra skäl att vägra sökt bygglov då åtgärden överensstämmer med gällande 
detaljplan. 
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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. 
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. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-04-06 
Ritning 2021-06-01 
Situationsplan 2021-04-06 

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

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

kap. 23 §. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta 
ärende. 
Med detta startbesked beslutar samhällsbyggnadsutskottet att 
kontrollplanen fastställs. Kontrollplanen ska inlämnas till 
byggavdelningen som underlag för slutbesked. 

3. Avgift: 15 422 kronor (faktura skickas separat) 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2021-06-01 och beslut fattades 2021-07-01, vilket innebär att 
lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med 
stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår 
av bilagan. 

Motivering 
Åtgärden ligger inom område med gällande detaljplan.  
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Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap. 
30 §. 
 
Bilagor 

1. Ritningar som ingår i beslutet 
2. Remissyttrande från Dvaab 
3. Granneyttrande Näsbyggebyn 136:1, Backbyn 226:3, Backbyn 

100:38 och Backbyn 100:43 
4. Kontrollplan 

Upplysningar 
Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk trots att det inte fått laga 
kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet kungjorts i Post- och Inrikes 
Tidningar eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överklagas. 
 
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.  
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Samhällsbyggnadsutskottet sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i 
Dalarnas län för prövning. 
 

Beslutet skickas till 
Samtliga som haft synpunkter i ärendet och angränsande fastighetsägare
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§ 126  

Tillbyggnad av flerbostadshus, carport  

Beskrivning av ärendet 
Fastighet:  
Sökande: 
  
 
Åtgärden avser tillbyggnad av carport på fastigheten  För 
området gäller detaljplan. Aktuell fastighet är bebyggd.  
Åtgärden strider mot detaljplanen genom att byggrätten överskrids.  
Berörda angränsande fastighetsägare har underrättats utifrån avvikelsen samt 
närheten till tomtgräns till fastigheten  Inga erinringar har 
inkommit. 
Brandkåren har yttrat sig enligt bifogad bilaga. 
Stadsarkitekten påpekar att utformning av föreslagen carport är anpassad vad 
gäller färgskalan till befintliga huset och har inga synpunkter på sökt 
bygglov. 
Enligt överenskommelse med sökanden kommer ett rött bandtäckt plåttak att 
beklädas istället för det aluzinktak som angetts i bygglovsansökan. Detta för 
att bättre överensstämma med färgsättningen i området. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-05-10 
Ritning 2021-05-10 
Situationsplan 2021-05-10 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Liten avvikelse medges från gällande detaljplan. 

Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 31 
b §. 
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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: 7426 kronor (faktura skickas separat) 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2021-05-10 och beslut fattades 2021-07-01, vilket innebär att 
lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med 
stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår 
av bilagan. 

Motivering 
Åtgärden ligger inom område med gällande detaljplan. Åtgärden innebär en 
liten avvikelse mot detaljplanen. Avvikelsen är förenlig med detaljplanens 
syfte. Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov i enlighet med 
PBL 9 kap. 31 b §. 
Bilagor 

1. Ritningar som ingår i beslutet 
2. Remissyttrande från Brandkåren 
3. Kontrollplan 

Upplysningar 
Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk trots att det inte fått laga 
kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet kungjorts i Post- och Inrikes 
Tidningar eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överklagas. 
Signerad kontrollplan ska inlämnas som underlag för slutbesked. 
 
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 
förrän samhällsbyggnadsutskottet har gett ett slutbesked, om utskottet inte 
beslutar annat. Signerad kontrollplan ska inlämnas som underlag för 
slutbesked. 
Samhällsbyggnadsutskottets beslut om startbesked upphör att gälla den dag 
då beslutet om bygglov upphör att gälla. 
 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §). 
Beslutet får laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes 
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet. 
 
Hur man överklagar 
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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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§ 127 Dnr 2021/448 

Nybyggnad industribyggnad/kontor, Noret 2:45 & 2:46 

Beskrivning av ärendet 
Fastighet: NORET 2:45, NORET 2:46 
Sökande: Freddes Bilvård och Fastigheter i Leksand AB 
 Hjortnäsheden Bränngärdet 14 
 793 90 Leksand 
Ansökan avser nybyggnad av industribyggnad/kontor på fastigheterna Noret 
2:45 och Noret 2:46. Byggnaden skall inrymma en bilvårdsanläggning och 
en bilbesiktning. Byggnaden byggs med sandwichpaneler med grå kulör. 
För området gäller detaljplan. Aktuell fastighet är obebyggd.  
Åtgärden strider mot detaljplanen genom att byggnadshöjden överskrids. 
Området är ett industriområde och bedöms inte utgöra någon olägenhet för 
närboende och bedöms utgöra en liten avvikelse mot gällande detaljplan. 
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig, inga 
erinringar har inkommit. 
Dala Vatten och Avfall AB har tagit del av bygglovsansökan gällande Noret 
2:45 och 2:46 i Limhagen.  
Ansökan gäller en nybyggnad av en industribyggnad. DVAAB har inte fått 
någon vidare beskrivning av verksamheten men av bilder att döma är det 
frågan om en bilvårdsanläggning kombinerad med bilbesiktning. 
Sökande önskar ansluta till kommunalt vatten, spillvatten och dagvatten. 
Fastigheterna ägs idag av kommunen och ligger inom verksamhetsområdet 
för allmänna VA-ledningar.  
Synpunkter vatten och avlopp:  
Det finns en förbindelsepunkt som är upprättad till vardera fastighet och 
anslutningsavgifter för vatten, spillvatten och dagvatten är betalda av 
kommunen i samband med exploateringen 2019 men lägenhetsavgift skall 
erläggas i samband med byggnation.  
Troligtvis kommer endast en av serviserna att användas och den servis som 
inte kommer att nyttjas kommer sannolikt behövas tas bort om inte 
fastighetsägare önskar att nyttja båda serviserna. Om en av serviserna tas 
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bort eller om en ny placering av servis önskas kommer denna kostnad att 
debiteras till fastighetsägaren.  
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.  
Vatten: 
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. 
Spillvatten: 
Då anläggningen kommer att användas för bilvård skall en oljeavskiljare av 
klass 1 installeras på utgående spillvatten. Till detta remissvar bifogas en 
skrift om oljeavskiljare. Installation av oljeavskiljare är en bygglovspliktig 
åtgärd.  
Dagvatten: 
Vid byggnation och asfaltering av fastigheten medför detta ett stort tillskott 
av dagvatten genom en avsevärd ökning av hårdgjord yta. För att inte 
överbelasta den allmänna anläggningen behöver fastighetsägaren ordna med 
ett fördröjningsmagasin eller motsvarande innan dagvattnet kan släppas på 
den allmänna ledningen. Detta i enlighet medkommunens dagvattenpolicy 
att 10 mm regn skall fördröjas inom respektive fastighet.  
Fastighetsägaren behöver ta fram en professionell dagvattenutredning som 
visar hur dagvattnet skall fördröjas inom fastigheten. Denna skall redovisas 
innan bygglov beviljas.  
Synpunkter avfall: 
Verksamheten som kommer att bedrivas är sådan att avfall (brännbart 
restavfall och matavfall) uppstår som ska överlämnas till kommunen (Dala 
Vatten och Avfall) bedöms uppstå. Ett abonnemang för sophämtning ska 
därför anmälas till oss när byggnationen är färdigställd. För att sophämtning 
ska kunna ske inne på fastigheten måste lämplig vändplats finnas om det inte 
är genomfartsväg. Sopbilen ska inte behöva backa för att komma åt att 
tömma kärlen. 
Med hänvisning till ovanstående att dagvattenutredning skall finnas 
tillgrund innan bygglov ges anser samhällsbyggnadsutskottet att det 
mer lämpligt ligger som ett krav innan startbesked ges. Detta är ett 
orimligt krav då krav på handläggningstid föreligger om 10 veckor från 
det att en ansökan är komplett. 
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Brandkåren påtalar att de önskar delta vid tekniskt samråd och att en 
brandskyddsbeskrivning ska delges brandkåren i god tid före samrådet. 
Miljöenheten tillstyrker bygglov för bilvårdsanläggning, med följande 
kommentarer: 
Verksamheten är anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen om 
det tvättas fler än 5000 personbilar, eller 1000 lastbilar per år. Anmälan ska i 
så fall lämnas till miljöenheten. Även om verksamheten inte är 
anmälningspliktig kan miljöenheten bedriva tillsyn. 
Flytande kemikalier och avfall ska förvaras invallat eller i utrymme utan 
avlopp. 
Avloppsvatten från bilvårdsanläggningen ska passera minst oljeavskiljare (se 
yttrande från Dala Vatten och Avfall). Riktvärden i Dala VA’s ”Riktlinjer 
för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter i 
Dalarna” ska klaras. Annan rening kan därför också komma att krävas. 
Ev. installation av oljecistern ska anmälas till miljöenheten. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-04-09 
Ritningar 2021-05-12 
Situationsplan 2021-05-12 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Liten avvikelse medges från gällande detaljplan. Bygglov beviljas i 

enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 31 b §. 
2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 

kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: 
3. Namn: Jan-Erik Stors 
4. Avgift: 55 749 kronor (faktura skickas separat) 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2021-05-12 och beslut fattades 2021-07-01, vilket innebär att 
lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med 
stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår 
av bilagan. 

Motivering 
Åtgärden ligger inom område med gällande detaljplan. Åtgärden innebär en 
liten avvikelse mot detaljplanen. Avvikelsen är förenlig med detaljplanens 
syfte. Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov i enlighet med 
PBL 9 kap. 31 b §. 
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Bilagor 

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

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

Beslutet skickas till 
Sökanden
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§ 128  

Förhandsbesked för Nybyggnad av bostadshus  
 

Beskrivning av ärendet 
Fastighet:  
Sökande:  
  
  
Ansökan avser förhandsbesked och strandskyddsdispens för fritidshus. 
Aktuell plats är belägen vid Alviken. 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. 
Utfart avses ske mot befintlig väg. 
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Inga yttranden har inkommit. 
Dala Energi har inget att erinra på planerad byggnation då det inte berör 
vårat ledningsnät enligt situationsplan. 
Anslutning kan ske till kommunala vatten- och avloppsledningar. DVAAB 
har inget att invända mot att positivt förhandsbesked ges. 
Fastigheten är idag bebyggd och har en befintlig byggnad med tillfartsväg 
till fastigheten. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-04-14 
Situationsplan 2021-04-14 
Ritningar 2021-04-14 
Bilder 2021-06-24 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Strandskyddsdispens beviljas.  
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-Som tomt får tas i anspråk den redovisade och sedan tidigare 
avstyckade tomtplatsen. 

      2. Förhandsbesked beviljas 
      3. Avgift: 10 948 kronor (faktura skickas separat) 

Motivering 
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av 
mark- och vattenresurserna enligt MB 3 kap samt med den kommunala 
översiktsplanen. 
Ansökt åtgärd uppfyller kraven i PBL 2 kap. och ska inte föregås av 
detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i PBL 4 kap. 2 eller 3 §.  
Lokalisering är förenlig med kommunens översiktsplan. Fastigheten bedöms 
vara en lämplig tomtplats och en naturlig förtätning av befintlig bebyggelse. 
Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18c kan 
anföras att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark. I 
kommande bygglovsprövning kommer ett hus placeras i linje med den 
befintliga byggnaden på platsen. 
 
Bilagor 

1. Ritningar som ingår i beslutet 
2. Remissyttrande från Dala Energi 
3. Blankett  

Upplysningar 
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år 
efter det att beslutet vunnit laga kraft enligt PBL 9 kap. 39 §. Sökanden 
upplyses också om att förhandsbeskedet inte medför rätt att påbörja den 
sökta åtgärden. 
 
Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet, varför utgången av besvärstiden 
- tre veckor från den dag Länsstyrelsen fått del av beslutet - bör avvaktas. 
  
Strandskyddsdispensens giltighetstid sammanfaller med bygglovet. 
 
Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som avses med 
dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den 
dag då beslutet vunnit laga kraft. 
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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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§ 129 Dnr 2021/615 

Nybyggnad av lagerlokal Noret 57:4 

Beskrivning av ärendet 
Fastighet: NORET 57:4 
Sökande: BAW Real Estate AB 
 Tallskogsvägen 11 
 793 35 Leksand 
Ansökan avser nybyggnad av lagerlokal på fastigheten Noret 57:4. 
För området gäller detaljplan. Åtgärden överensstämmer med gällande 
detaljplan. Aktuell fastighet är bebyggd. 
Brandkåren önskar delta vid tekniskt samråd. En brandskyddsbeskrivning 
ska delges i god tid före samrådet. 
 
Dala Energi Elnät AB innehar områdeskoncession för elnätsverksamhet 
inom det område som berörs av samrådet. Områdeskoncessionen ger oss rätt 
att bygga och förvalta elanläggningar med en spänning 0,4- 20 kV, vilket 
bl.a. innebär anslutningsplikt av elanläggningar. Dala Energi har el och 
fiberledning samt fibersite och en transformatorstation som berör fastigheten 
enligt bifogad karta. Avståndet mellan transformatorstationen och närmsta 
byggnadsdel måste vara 5 meter. 
Dala Vatten och avfall har yttrat sig enligt bifogad bilaga. 
Stadsarkitekten påtalar följande: Aktuell fastighet har ett synligt läge intill 
järnväg och genomfartsväg men saknar reglering kring utformning i gällande 
detaljplan samt ligger i anslutning till andra verksamhetslokaler vilket gör 
det svårt att ställa specifika krav på utformningen. Föreslagen byggnad har 
dock en väldigt lång och enformig fasad ut mot Limavägen. För att minska 
det dominerande intrycket och bryta upp den stora volymen hade det varit 
önskvärt om byggnaden delades upp i två mindre byggnadskroppar med 
kortsidan placerade mot Limavägen. 
Trafikverket har följande synpunkter.  
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Inget vatten får ledas till järnvägen. Järnvägens avvattningssystem är 
dimensionerat för att enbart hantera sitt eget vatten och mer vatten försämrar 
järnvägens stabilitet.  
Vi förutsätter att spillvattnet går till ledningar.  
Kommunen bör göra en bedömning av riskerna med farligt godstransporter, 
tex utifrån Länsstyrelsens policy. Om användningen bedöms vara lämplig på 
platsen, med tanke på farligt godstransporterna, har vi inget emot att bygglov 
ges, utifrån den aspekten. 
Sökanden har 2021-06-28 inkommit med en ny situationsplan där 
byggnaden ligger 30.4 meter från järnväg.  
Zonindelning för riskhantering för farligt gods ser ut enligt följande: 
Området 0-30 meter från riskkällan 
Områden närmast transportleden bör begränsas i användning så att de inte 
uppmuntrar till stadigvarande vistelse. Områden i direkt anslutning till farligt 
godsleden bör inte heller exploateras på ett sådant sätt att eventuella 
olycksförlopp kan förvärras. 
Inom 30 meter finns risk för mekanisk påverkan från avkörande fordon och 
samtliga ADR-klasser (olika typer av farligt gods) påverkar detta område. 
Den största mängden farligt gods som idag transporteras längs våra vägar är 
petroleumprodukter. Dessa ämnen genererar ett riskavstånd som begränsas 
till cirka 30 meter från vägkant. Området 30-70 meter från riskkällan. I 
området närmast efter det bebyggelsefria området bör markanvändningen 
utformas så att få personer uppehåller sig i området och de personerna alltid 
är i vaket tillstånd. 
Inom 30-70 meter kan således bilservice, industri, lager etc inrymmas. 
Bygglov kan således beviljas för den ansökta åtgärden. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-05-04 
Ritning 2021-05-04 
Situationsplan 2021-06-28 

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

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

kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: 
Namn: Magnus Mårtensson 

3. Avgift:61 690 kronor (faktura skickas separat) 
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Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2021-05-04 och beslut fattades 2021-07-01, 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 Trafikverket, Dvaab och Dala Energi 

Upplysningar 
Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk trots att det inte fått laga 
kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet kungjorts i Post- och Inrikes 
Tidningar eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överklagas. 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kontakta byggnadsinspektör Maths 
Ydron 0247-80496 i god tid innan.  
 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §). 
 
Beslutet får laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes 
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet. 
 
Hur man överklagar 
Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till Leksands kommun,  
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se. 
 
Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om.  
Tala också om varför du menar att samhällsbyggnadsutskottet beslut är 
felaktigt och vilken ändring Du vill har i beslutet. 
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer. 
Samhällsbyggnadsutskottet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor 
från den dag du fick del av beslutet.  
 
Samhällsbyggnadsutskottet sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i 
Dalarnas län för prövning. 
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Beslutet skickas till 
Sökanden
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§ 130  

Tillbyggnad av fritidshus,  

Beskrivning av ärendet 
Fastighet:  
Sökande: 
  
  
För området gäller detaljplan. Aktuell fastighet är bebyggd. Ansökan avser 
tillbyggnad av fritidshus. Detaljplanen reglerar bebyggd yta om 20 % av 
fastighetsytan och medger därmed en total byggrätt om 436 kvadratmeter för 
aktuell fastighet. Dock reglerar detaljplanen en maximal byggrätt för 
huvudbyggnader om 150kvm.  
Åtgärden strider mot detaljplanen genom att huvudbyggnadens byggrätt 
överskrids, dock inte den totala byggrätten för fastigheten.  
  
Berörda angränsande fastighetsägare har underrättats. Inga synpunkter har 
inkommit.  

Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-04-29 
Situationsplan 2021-04-29 
Plan, sektion och fasadritning 2021-05-25 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
  

1. Liten avvikelse medges från gällande detaljplan. 
2. Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 31 

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

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

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

5. Avgift: 6854 kronor (faktura skickas separat) 
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Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2021-04-29 och beslut fattades 2021-07-01, vilket innebär att 
lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med 
stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår 
av bilagan. 

Motivering 
Åtgärden ligger inom område med gällande detaljplan. Åtgärden innebär en 
liten avvikelse mot detaljplanen. Avvikelsen är förenlig med detaljplanens 
syfte. Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov i enlighet med 
PBL 9 kap. 31 b §. 
 
Bilagor 

1. Ritningar som ingår i beslutet 
2. 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. 
 
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. 
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Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer. 
Samhällsbyggnadsutskottet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor 
från den dag du fick del av beslutet.  
 
Samhällsbyggnadsutskottet sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i 
Dalarnas län för prövning. 
 

Beslutet skickas till 
Sökande 
Sakägare
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§ 131  

Nybyggnad uthus/förråd,  

Beskrivning av ärendet 
Fastighet:  
Sökande:  
 
  
Åtgärden ligger inom område med gällande detaljplan. Genomförandetiden 
för detaljplanen har gått ut. Åtgärden innebär en avvikelse mot detaljplanen.  
Ansökan avser nybyggnad av förråd. Avvikelsen innebär att förrådet delvis 
placeras på prickmark.  
 
Trafikverket har yttrat sig och medger en placering minst 7 meter från 
vägkanten. Yttrandet i sin helhet bifogas.  
Angränsande fastighetsägare har getts möjlighet att yttra sig. Inga 
synpunkter har inkommit.  

Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-05-10 
Ritning 2021-05-10 
Situationsplan 2021-05-10 

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

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

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

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

4. Avgift: 2 570 kronor (faktura skickas separat) 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2021-05-10 och beslut fattades 2021-07-01, vilket innebär att 
lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med 
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stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår 
av bilagan. 

Motivering 
Åtgärden ligger inom område med gällande detaljplan. Åtgärden innebär en 
liten avvikelse mot detaljplanen. Avvikelsen är förenlig med detaljplanens 
syfte. Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov i enlighet med 
PBL 9 kap. 31 b §. 
 
Bilagor 

1. Ritningar som ingår i beslutet 
2. Remissyttrande från Trafikverket 
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. 
 
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt PBL 10 
kap. 4 §. 
Signerad kontrollplan ska inlämnas som underlag för slutbesked. 
Samhällsbyggnadsutskottets beslut om startbesked upphör att gälla den dag 
då beslutet om bygglov upphör att gälla. 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §). 
Beslutet får laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes 
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet. 
 
Hur man överklagar 
Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till Leksands kommun,  
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se. 
 
Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om.  
Tala också om varför du menar att samhällsbyggnadsutskottet beslut är 
felaktigt och vilken ändring Du vill har i beslutet. 
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer. 
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Samhällsbyggnadsutskottet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor 
från den dag du fick del av beslutet.  
 
Samhällsbyggnadsutskottet sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i 
Dalarnas län för prövning. 
 

Beslutet skickas till 
Sökande
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§ 132  

Förhandsbesked för bostadshus, garage och 
maskinhall,  

Beskrivning av ärendet 
Fastighet:  
Sökande: 
  
 
Ansökan avser förhandsbesked för bostadshus, garage och maskinhall.  
Fastigheten är i dag obebyggd. Detaljplan eller områdesbestämmelser finns 
inte för området. 
Området ligger inom riksintresse särskilda hushållningsbestämmelser och 
inom övrigt intresse för kulturminnesvård. Fastigheten angränsar till 
vattenskyddsområde.  
 
Enligt plan- och bygglagen (PBL) 2 kap. 5 § gällande ärenden om 
förhandsbesked ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet. Enligt PBL 2 kap. 6 § gällande ärenden om förhandsbesked ska 
bebyggelse utformas och placeras på den avsedda marken som är lämpligt 
med hänsyn till b.la stads- och landskapsbild, natur- och kulturvärdena på 
platsen och intresset av god helhetsverkan. 
 
I fastigenhetens nordvästra del löper en del av en attraktiv motionsstig över 
fastigheten. Denna stig ska skyddas och avgränsas med staket mot planerad 
tomtplats vilket villkoras i detta förhandsbesked.   
 
Utfart avses ske mot angränsande grusväg som sedan tidigare ansluter mot 
Järnavägen.  
 
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Inga synpunkter har inkommit.  
 
Anslutning kan ännu inte ske till kommunala vatten- och avloppsledningar. 
Planerad utbyggnad av det kommunala verksamhetsområdet avser påbörjas 
år 2022.  
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Miljöinspektör Petrus Tegner har yttrat sig följande i ärendet:  
Miljöenheten tillstyrker förhandsbesked för bostadshus, garage och 
maskinhall. VA-frågan bedöms kunna lösas i och med att sökande avser att 
ansluta till det blivande kommunala VA-nätet, under förutsättning att Dala 
Vatten och Avfall medger anslutning. Fastigheten bör införlivas i 
verksamhetsområdet. Fastigheten gränsar till vattenskyddsområde. 
Garage och maskinhall bör inte förses med golvavlopp. Om det ändå behövs 
ska oljeavskiljare installeras. För att få ansluta golvavlopp till det 
kommunala avloppet ska anslutning medges av Dala Vatten och Avfall. 
Bygglovet önskas på remiss. 
 
Dala Vatten har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Följande skriver 
dem för dricks- och spillvatten: 
”Synpunkter vatten och avlopp.  
Fastigheten ligger utanför tidigare beslutat verksamhetsområde för 
kommunalt vatten och spillvatten. Möjligheten att ansluta till kommunalt VA 
finns och en utökning av verksamhetsområde kan göras för att inkludera 
fastigheten.  
Utbyggnad av kommunalt VA till ovan nämnda fastighet kan utföras först 
efter att servitutsavtal erhållits för framdragning av va-ledningar samt att 
bygglov erhållits och ansökan om kommunal anslutning lämnats in. När den 
kommunala anslutningen är utbyggd och meddelad fastighetsägaren 
erlägger fastighetsägaren anläggningsavgift för dricksvatten respektive 
spillvatten enligt den vid tillfället gällande VA-taxan” 
Yttrandet i sin helhet och synpunkter på avfallshanteringen bifogas beslutet. 
 
Dala Energi har inga erinringar mot ansökan men upplyser om att ledningar 
för fiber finns i anslutning till fastighetsgränsen och hänsyn ska tas till 
ledningen.  
 
Naturenheten har yttrat sig följande:  
”Inga särskilda naturvärden noterades under besöket. Skogen utgörs idag av 
cirka 45-årig planterad och gallrad tallskog. Vid vägkanten i det nordvästra 
hörnet av fastigheten står en sälg och tre aspar som vid en skogsbruksåtgärd 
förslagsvis kunde sparas som hänsyn för att utvecklas till naturvärdesträd i 
framtiden, i dagsläget är de dock för unga för att ha några högre 
naturvärden knutna till sig.” 
 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-04-26 
Reviderad situationsplan 2021-05-07 
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Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Förhandsbesked beviljas. 
2. Förhandsbeskedet villkoras enligt följande:  

Stigen i fastighetens nordöstra del får inte påverkas av etableringen. 
Tomtplatsen ska avgränsas med staket mot aktuell stig. Staketet ska 
placeras minst 4,5m från stigen.  

3. Avgift: 11 791 kronor (faktura skickas separat) 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2021-05-07 och beslut fattades 2021-07-01, 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. 
 
Bilagor 

1. Handlingar som ingår i beslutet 
2. Remissyttrande från Dala Energi AB, Dala Vatten och Avfall AB, 

Miljöenheten, Naturenheten 

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

Beslutet skickas till 
Sökande 
Sakägare
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§ 133  

Nybyggnad en/tvåbostadshus,  

Beskrivning av ärendet 
Fastighet:  
Sökande:  
  
 
För området gäller detaljplan. Åtgärden överensstämmer med gällande 
detaljplan.  
Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus. Fastigheten har sedan tidigare 
varit bebyggd. Huvudbyggnaden brandhärjades och idag finns uthus samt 
befintlig murstock kvar på fastigheten.  
 
Sökande har önskat att behålla befintlig mur och skorsten. Dock avråder 
sotaren detta utifrån den brand och släckningsarbetena samt att den stått 
oskyddad sedan branden. Sotares yttrande bifogas. Befintlig murstock ska 
rivas. 
Anna Ograhn har tillstyrkt bygglovet.  
 
Då byggnationen placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter har berörd 
fastighetsägare beretts tillfälle att yttra sig. Inga synpunkter har inkommit.  
Stadsarkitekt Anna Ograhn har tillstyrkt bygglovet.  
Dala Energi har lämnat synpunkter. Yttrandet bifogas.  
Dala Vatten och avfall AB har beretts möjlighet att yttra sig. Inget yttrande 
har inkommit.  

Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-02-05 
Fasad- och sektionsritningar 2021-05-31 
Planritningar 2021-05-31 
Situationsplan 2021-05-31 

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

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

3. Avgift: 19 535 kronor (faktura skickas separat) 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2021-05-31 och beslut fattades 2021-06-16, 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 Stadsarkitekt Anna Ograhn, Dala Energi AB, 

Bramstedts Skorstensfejeri,  
3. Kallelse till tekniskt samråd 

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. 
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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§ 134  

Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus, 
 

Beskrivning av ärendet 
Fastighet:  
Sökande:  
 
  
Ansökan avser förhandsbesked för bostadshus. Detaljplan eller 
områdesbestämmelser finns inte för området. 
Enligt plan- och bygglagen (PBL) 2 kap. 5 § gällande ärenden om 
förhandsbesked ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet. Enligt PBL 2 kap. 6 § gällande ärenden om förhandsbesked ska 
bebyggelse utformas och placeras på den avsedda marken som är lämpligt 
med hänsyn till b.la stads- och landskapsbild, natur- och kulturvärdena på 
platsen och intresset av god helhetsverkan. 
DVAAB har inget att invända mot att förhandsbeskedet beviljas. Fastigheten 
ligger inom verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Det finns 
möjlighet att ansluta till det kommunala VA-nätet.  
Dala Energi har en el-ledning som korsar över fastigheten som kan beröras 
av planerad byggnation. Om flytt av ledning krävs får fastighetsägaren 
bekosta åtgärder som krävs. 
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Inga yttranden har inkommit. 
LRF Leksand har i sitt yttrande ställt sig negativa till ett förhandsbesked på 
fastigheten eftersom den brukas av en aktiv jordbrukare. Vid telefonkontakt 
med brukaren meddelar han dock att han inte har haft någon kontakt med 
LRF och att han inte har något emot att platsen bebyggs. Det är ingen stor, 
viktig mark för honom. Han kan fortsatt ta hö på resterande mark men det 
kommer att bli en remsa norr om den tilltänkta fastigheten som han inte 
kommer att kunna ta hand om eftersom den blir smal och svår att komma åt. 
Utfart avses ske mot befintlig byväg via servitut på stamfastigheten. 
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Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-05-03 
Situationsplan 2021-05-03 

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 2021-05-03 och beslut fattades 2021-07-01, 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.  
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Samhällsbyggnadsutskottet sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i 
Dalarnas län för prövning. 
 
 

Beslutet skickas till 
Sökanden 
LRF
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§ 135  

Nybyggnad av fritidshus,   

Beskrivning av ärendet 
  

Sökande: 
  
 
Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området. Fastigheten är 
sedan tidigare bebyggd med ett litet fritidshus och ett uthus. Ansökan avser 
nybyggnad av fritidshus.  
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Yttrande har inkommit från som är orolig att avloppet 
ska rinna ner på hennes fastighet. Yttrande inkom från gällande 
den placering som först föreslogs. Efter att placering och sockelhöjd ändrats 
har inget nytt yttrande inkommit. 
Miljöenheten tillstyrker bygglov för fritidshus på fastigheten. Vatten- och 
avloppsförsörjningen bedöms kunna lösas. Om det inte går att lösa enskilt på 
fastigheten finns det kommunala VA-ledningar på ett avstånd av ca 100 
meter. Dala Vatten och Avfall AB besvarar frågor om möjlighet till 
anslutning.  Ansökan om inrättande av enskilt avlopp ska göras till 
miljöenheten. Föreslagen placering av vattentäkt bedöms ligga i 
påverkanszon från grannfastighetens avloppsanläggning uppströms. En 
annan placering av vattentäkten bör därför undersökas för att erhålla 
tillräckligt skyddsavstånd. Enligt uppgift har grannfastigheterna vatten från 
en gemensam källa/brunn uppströms. Om tillräcklig kapacitet finns 
rekommenderas anslutning till denna, alternativt kommunal anslutning.  
Dala Vatten och Avfall har inget att invända mot sökt bygglov. Yttrandet i 
sin helhet bifogas protokollsutdraget. 
Stadsarkitekten har yttrat sig enligt följande: Sökt bygglov ligger i Alvik som 
är en by med kulturmiljövärden där bebyggelsen har en sammanhållen 
karaktär där de flesta husen har faluröda fasader och tegelröda takpannor. 
Föreslagen utformning på huset med brunsvarta träfasader och svart tak 
avviker till viss del från den traditionella utformningen i våra byar. 
Fasadfärgen kan vara acceptabel men takfärgen bör ändras från svart till 
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tegelröd för att anpassas till omgivningen. Även utformningen av marken 
bör ses över för att anpassas mer till de naturliga förutsättningarna på 
platsen och undvika stora onaturliga slänter. Sökanden har därefter ändrat 
takfärgen till röd samt flyttats husets placering och sänkt sockelhöjden. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-04-14 
Ritning 2021-05-26 
Situationsplan 2021-05-26 

Samhällbyggnadsutskottets 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: Klas Johansson 
Adress: Box 28, 751 03 Uppsala 

3. Avgift: 16 520 kronor (faktura skickas separat) 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2021-05-26 och beslut fattades 2021-07-01, 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 §. 
Byggnationen kommer till viss del skymma utsikten för bakomliggande 
fastighet men det bedöms inte vara i den omfattningen att det är en 
betydande olägenhet. 

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. 
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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.  
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. 
Kostnader för utstakning och /eller lägeskontroll debiteras separat om de 
utförs av 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 
Fastighetsägare Alvik 69:6 
Fastighetsägare Alvik 69:4
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§ 136  

Nybyggnad av en/tvåbostadshus,  

Beskrivning av ärendet 
Fastighet:  

  
 
  
För området gäller detaljplan. Åtgärden överensstämmer med gällande 
detaljplan. Ansökan avser nybyggnad av bostadshus.  
Fastigheten ligger utanför verksamhetsområdet för vatten och spillvatten och det 
finns idag ingen anslutningspunkt för VA. Dock finns allmänna ledningar för 
vatten och spillvatten på intilliggande fastighet och det är möjligt att genom så 
kallad avtalsanslutning ansluta till dessa eller alternativt invänta beslut om 
planerad utökning av VA-verksamhetsområde. Dala Vatten och avfalls yttrande 
i sin helhet bifogas protokollsutdraget. 
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. diarienr. 431-8035-2020) och inga fler åtgärder krävs ur 
fornlämningssynpunkt. Marklov för förberedande schaktning på fastigheten 
lämnades 2021-05-27. 
Fasaden ska målas med en brun järnvitriol och taket läggs med granitgrå 
betongplattor. 
Remiss har skickats till trafikenheten gällande utfart på Tunstavägen men inget 
yttrande har inkommit. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-04-21 
Ritning 2021-06-24 
Situationsplan 2021-06-24 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 30 §. 
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2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: 
Namn: Jan Erik Stors 
Adress: Bergsängs backar 65, Leksand 

3. Avgift: 29 074 kronor (faktura skickas separat) 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2021-06-09 och beslut fattades 2021-07-01, 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 §. 

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

Beslutet skickas till 
Sökanden
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§ 137  

Nybyggnad förråd/gäststuga, plank, strandskyddsdispens, 
 

Beskrivning av ärendet 
Fastighet:  
Sökande:  
 
  
Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området. Fastigheten är sedan 
tidigare bebyggd med ett fritidshus. Ansökan avser nybyggnad av gäststuga samt 
uppförande av plank invid uteplats. 
I ansökan finns även uppgifter om fönsterinsättning, tak av segelduk, staket samt 
en terrängtrapp. Dessa åtgärder är dock inte bygglovspliktiga och kräver heller 
inte strandskyddsdispens på den aktuella platsen då det är inom beslutad 
tomtplats.  
Där byggnation sker närmare tomtgräns än 4,5 meter har medgivande lämnats 
från berörda grannar.  
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. 
Yttrande har inkommit från som önskar att planket sänks till 1,8 m 
från marknivån. 
Strandskydd råder enligt miljöbalken (MB) 7 kap. 13 §. Byggnadsförbud råder 
enligt MB 7 kap. 16 §. Friluftsliv, växt- och djurlivet i området påverkas inte av 
planerad byggnation. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-04-06 
Ritning huvudbyggnad 2021-06-01 
Ritning förråd/gäststuga 2021-06-17 
Situationsplan 2021-04-06 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 31 a §. 
2. Strandskyddsdispens beviljas. Som tomt får tas i anspråk den sedan 

tidigare beslutade tomtplatsen/hela fastigheten. 
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3. Avgift: 9920 kronor (faktura skickas separat) 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2021-06-17 och beslut fattades 2021-07-01, 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. Åtgärden utgör kompletteringsåtgärd enligt PBL 9 kap. 31 a §. 
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap. 31 a §. 
Planket kommer att skymma en liten del av grannens utsikt men bedöms inte 
utgöra en betydande olägenhet för den granne som inkommit med yttrande 
gällande sänkning av höjden.  
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. Uppgifter om kontrollansvarig ska inkomma senast till 
det tekniska samrådet. 
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. 
 
Beslutet får laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes Tidningar. 
Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet. 
Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet, varför utgången av besvärstiden - tre 
veckor från den dag Länsstyrelsen fått del av beslutet - bör avvaktas. 
 
Hur man överklagar 
Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till Leksands kommun,  
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se. 
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Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om.  
Tala också om varför du menar att samhällsbyggnadsutskottet beslut är felaktigt 
och vilken ändring Du vill har i beslutet. 
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer. 
Samhällsbyggnadsutskottet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från 
den dag du fick del av beslutet.  
 
Samhällsbyggnadsutskottet sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i 
Dalarnas län för prövning. 
 

Beslutet skickas till 
Sökanden 
Länsstyrelsen 
Fastighetsägare 
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§ 138 Dnr 2021/705 

Uppsättning skylt, montering solceller, Gärde 35:2 

Beskrivning av ärendet 
Fastighet: GÄRDE 35:2 
Sökande: Leksands Knäckebröd AB 
 Box 250 
 79326 Leksand 
För området gäller detaljplan. Aktuell fastighet är bebyggd med 
industribyggnad. Ansökan avser uppsättning av skylt samt solceller på tak och 
fasad.  
Stadsarkitekten har yttrat sig enligt följande: Undertecknad har inga synpunkter 
på föreslagen skylt eller solceller placerade på taket. Solceller på fasaden bör i 
första hand undvikas då de lätt upplevs som väldigt dominerande och inte 
harmonierar med resterande intryck av byggnaden. Föreslagna solceller 
placerade på fasad enligt bygglovet kan dock vara acceptabla om de minskas 
ner i storlek så de maximalt har samma höjd som skylten.  
Byggenheten gör dock bedömningen att solcellerna med den föreslagna 
placeringen på den aktuella byggnaden inte är bygglovspliktiga. Solcellerna 
följer taket och fasaden och det är en industribyggnad utan särskilda 
kulturmiljövärden. Detta beslut avser därför endast uppsättning av skylt. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-05-21 
Fasadritning 2021-05-21 

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

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

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

4. Avgift: 1714 kronor (faktura skickas separat) 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2021-05-21 och beslut fattades 2021-07-01, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister 
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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 §. 

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.  
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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