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Ärendelista 
 

 § 154 Sektorchefen informerar 
 § 155 Avdelnings-/enhetschefer informerar 
 § 156 Meddelanden 
 § 157 Cykelplan 2021 
 § 158 Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror, Tempo Tällberg 
 § 159 Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror, Tempo Siljansnäs 
 § 160 Nytt vägnamn, Tällberg 
 § 161 Tillsynsärende, markförändringar  
 § 162 Utvändig ändring, uthus/förråd, montering solpanel,  
 § 163 Nybyggnad av en/tvåbostadshus, garage/carport  
 § 164 Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus,  
 § 165 Mål- och resultatrapporter 2021 
 § 166 Sammanträdesordning 2022 
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§ 154  

Sektorchefen informerar 

Beskrivning av ärendet 
 Prognos plus/minus 0 kronor. 
 Fortsatt stort fokus på fastighetsfrågor.  
 Sektorchef tillsammans med representant från näringslivsavdelningen 

har träffat Djura utvecklingsgrupp. Mötet präglades av god dialog.  
 Projektet gällande utrivning av dammar i Limån kommer beslutas på 

kommunstyrelsen den 27 september.   
 Tillsammans med Leksandsbostäder pågår arbetet med att formera 

den nya utemiljögruppen.  
 Julmarknaden kommer genomföras i år, planerat till 27–28 

november.  
 Leksand fortsätter att öka sin befolkning och vid senaste 

uppdateringen i slutet på juli uppnådde antal medborgare till 15 995. 
 Kulturhuset kommer ha brett program för barn och ungdomar under 

höstlovet. 
 Byggnation av sporthallen rullar på bra.  
 Sektor samhällsutveckling har påbörjat arbetet med ny 

översiktsplanen.  
 Leksands kommun har återigen rankats högt i årets friluftskommun. 

Plats fem i Sverige och bästa placering av samtliga Dalakommuner.  
 Arbetet med att ta fram nya miljömål pågår. Målsättningen är att 

dessa ska antas på kommunfullmäktige i februari.  
 Nästa september kommer SM i brukshundar genomföras i Leksand, 

Detta är ett stort evenemang med uppskattningsvis 10 000 deltagare.  
 Förvaltningen fortsätter arbetet med att se över möjligheterna till en 

hundpark.  
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Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef, verksamhetsekonom samt utskottets ordförande
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§ 155  

Avdelnings-/enhetschefer informerar 

Beskrivning av ärendet 
Myndighetschef Jonas Slars:  

 I ett flertal överklagade ärenden har Länsstyrelsen avslagit 
överklagan, bland annat Storgärdet 1.  

 Fortsatt stor inströmning av ärenden. 
 Byggavdelningen har tillsatt en ny administratör på heltid för att 

kunna möta den ökade ärendeinströmningen.  
Chef strategisk planering Anna Ograhn:  
Trafik 

 Många frågor att hantera gällande enskilda vägar. 
 Gällande arbetet med färdigt ljus pågår dialog med Dala Energi och 

Rättviks kommun.   
Natur 

 Ser över vandringslederna. 
 Fortsatt stort intresse för arbetet med invasiva arter.  
 Under sommaren genomfördes en slotterkurs, vilken var väldigt 

välbesökt. Planerar uppföljning av detta. Projektet finansieras med 
LONA-bidrag.  

 Naturreservat Åkersön, planeras komma upp för beslut under hösten. 
Förvaltningen har träffat intressenter som inkommit med synpunkter i 
samband med samrådet.  

 Ville Pokela har tagit över ansvarets för kommunens skogsinnehav. 
Energi 

 Rådgivning och seminarier sker i stor utsträckning digitalt.  
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Översiktlig planering 
 Sektorn samhällsutveckling har startat upp arbetet med ny 

översiktsplan. Den nya översiktsplanen kommer behöva vara en helt 
digital. Planerar att ha ett utbyte med Sundsvall som genomgått 
processen nyligen. 

 Träffat hundparksgruppen, har ett förslag och kommer återkomma 
med förslag till beslut under hösten.  
 

Chef plan, kart och mät Malin Bengtsson:  
 Rekrytering av ny mätningsingenjör pågår.  
 Detaljplan Åkerö Brofäste samt Moskogsvägen planeras komma upp 

till utskottet för beslut.  
 Avdelningen har ny planarkitekt på plats.  
 Representanter från sektor samhällsutveckling har deltagit på en 

genomgång från Länsstyrelsen gällande den digitala 
samhällsbyggnadsprocessen. Detta arbete kommer vara en stor 
utmaning för sektorn att klara av, både finansiellt och personellt.  

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  

Beslutet skickas till 
Sektorchef, verksamhetsekonom samt utskottets ordförande
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§ 156  

Meddelanden 

Beskrivning av ärendet 
 Länsstyrelsens beslutar att upphäva kommunal strandskyddsdispens 

för nybyggnad av brygga och stenpirar på fastigheten Sunnanäng 
12:13, Leksands kommun. 

 Länsstyrelsen beslutar att avslå överklagan i ärende gällande bygglov 
för carport/vedbod på fastigheten Laknäs 12:14. 

 Mark- och miljödomstolen avslår överklagan gällande upphävande 
av kommunal strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga på 
fastigheten Östra Rönnäs 23:8 i Leksands kommun. 

 Miljöenheten har lämnat yttrande i remiss från Naturvårdsverket 
gällande ny föreskrift för träskyddsbehandling.  

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna 

Beslutet skickas till 
Sektorchef
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§ 157 Dnr 2021/640 

Cykelplan 2021 

Beskrivning av ärendet 
Cykelplanen, som är ett vägledande dokument, är en del av den översiktliga 
planeringen i Leksands kommun. Den har sin grund i och utgår från 
Visionen, Översiktsplanen, Trafikstrategin och övriga styrande dokument.  
 
Målsättningen för kommunens arbete med cykelfrågor är att antalet cyklister 
ska öka. Framförallt är målsättningen att öka studie- och arbetspendlingen 
med cykel ett viktigt motiv till att på ett strukturerat sätt förbättra 
möjligheterna att cykla. För att motivera fler att välja cykeln i stället för 
bilen måste cykelvägnätet vara väl utbyggt och av god kvalitet.  
Att fler cyklar i stället för att välja bilen är i linje med kommunens mål för 
hållbarhet och folkhälsa - om fler cyklar i stället för tar bilen förbättras både 
hälsa och miljö.  
Att ha ett väl utbyggt cykelnät inom Leksands kommun är även av stor vikt 
för kommunens attraktivitet.  
 
Leksands kommuns nuvarande Cykelplan antogs 2012 och många av 
åtgärderna som finns beskrivna i den har utförts under åren varför det har 
funnits ett behov av en uppdatering.  
 
I Cykelplan 2021 har mål och riktlinjerna utvecklats, cykelstråken 
förtydligats samt att åtgärdslistorna är uppdaterade med såväl långsiktiga 
projekt som kräver dialog med Trafikverket, likväl åtgärder som kommer 
genomföras i Leksands kommuns egen regi inom en femårsperiod.  
 
Förslag till Cykelplan 2021 har efter Samhällsbyggnadsutskottets beslut den 
2021-05-27 §86, skickats på remiss till Trafikverket, Region Dalarna, 
Rättviks kommun, Gagnefs kommun och Svensk Cykel samt på intern 
remiss till Handikapprådet och Kommunbygderådet.  
Remissvar har inkommit från Trafikverket, Region Dalarna, Rättviks 
kommun och delar av Kommunbygderådet (Styrsjöbo, Insjön (Åhls 
Sockenråd), Rönnäs fjärding, samt Djura).  
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De yttranden vi har fått in är över lag positiva, exempelvis ”Cykelplanen är 
ambitiös och uttrycker det synsätt som präglar ett modernt samhälle och 
transportplanering, dvs den utgår från begrepp som klimat, miljö och 
hälsa.”  
 
I övrigt har remissinstanserna i första hand har lyft fram sina särintressen och 
kommentarer av redaktionell karaktär. Cykelplanen har utifrån 
remissyttrandena justerats, kompletterats och förtydligats men inget som är 
av avgörande karaktär har förändrats.  
De ändringar som har inarbetats i Cykelplan 2021, sedan Förslag till 
Cykelplan 2021 skickades på remiss, är rödmarkerade i Cykelplan 2021. 
 

Sektorns/avdelningens bedömning 
En uppdaterad cykelplan för Leksands kommun har nu arbetats fram. Syftet 
med planen är att Leksand ska få ett aktuellt planeringsunderlag för 
cykeltrafiken både för översiktlig och detaljerad planering. Åtgärdsförslag 
och kostnadsbedömning samt prioritering ska underlätta det fortsatta arbetet 
med att implementera föreslagna åtgärder.  
 
Cykelplanen ska vara ett hjälpmedel för prioriteringar och ekonomiska 
bedömningar. Planen omfattar hela infrastrukturen för cykeltrafiken, det vill 
säga dels en plan med ett huvudnät för cykeltrafiken och förslag till platser 
där cyklisternas förhållanden behöver förbättras, dels planeringsprinciper för 
till exempel vägvisning och cykelparkering. 
 
Geografiskt omfattas Leksands kommun. Cykelplanen ska i första hand se 
över kopplingen mellan de mindre tätorterna och Leksand. Många 
samhällsfunktioner finns i tätorterna och ett av målen är att öka 
tillgängligheten till dessa.  
 
De cykelstråk som behandlas i planen är dessutom givetvis promenadstråk, 
det är stråk som ska förbättra tillgänglighet och säkerhet för alla oskyddade 
trafikanter, i cykelledsplanen benämns de dock cykelstråk. 
 

Beslutsunderlag 
Cykelplan 2021 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-09-07 
Remissvar från: Trafikverket, Region Dalarna, Rättviks kommun, samt delar 
av Kommunbygderådet; Styrsjöbo, Insjön (Åhls Sockenråd), Rönnäs 
fjärding, samt Djura. 
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Samhällsbyggnadsutskottets beslut:  
1. Föreslå kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige att anta 

cykelplanen 2021 efter smärre redaktionella ändringar.  
 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige 
1. Att anta Cykelplan 2021 

Beslutet skickas till 
Trafikenheten 
Åke Sjöberg, sektorchef Strategisk planering 
Anna Ograhn, avdelningschef Samhällsutveckling 
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§ 158 Dnr 2021/818 

Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror, 
Tempo Tällberg 

Beskrivning av ärendet 
Svadlings Livsmedels AB har hos Kommunstyrelsen ansökt om tillstånd för 
försäljning av tobaksvaror enligt bestämmelserna i Lagen om tobak och 
liknande produkter (2018:2088) vid ovan rubricerat försäljningsställe. 
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 
1. Årsredovisning för räkenskapsår 2018 
2. Årsredovisning för räkenskapsår 2019 
3. Svar på kommunicering 2021-07-30 
4. Utredning daterad 2021-09-13 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Med stöd av 5 kapitlet 2 § Lag om tobak och liknande produkter 

(2018:2088) avslå ansökan om tillstånd till Svadlings Livsmedel AB, 
org.nr 556503-0482, att som detaljhandel bedriva försäljning av 
tobaksvaror i butiken Tempo Tällberg, Tällbergsvägen 132,793 70 
Tällberg då lämplighetskravet ej är uppfyllt. 

Beslutet skickas till 
Sökande
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§ 159 Dnr 2021/819 

Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror, 
Tempo Siljansnäs 

Beskrivning av ärendet 
Svadlings Livs AB har hos Kommunstyrelsen ansökt om tillstånd för 
försäljning av tobaksvaror enligt bestämmelserna i Lagen om tobak och 
liknande produkter (2018:2088) vid ovan rubricerat försäljningsställe. 
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 sökandes 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 
1. Årsredovisning för räkenskapsåret 2018-06-01-2019-05-31  
2. Årsredovisning för räkenskapsåret 2019-06-01 – 2020-05-31  
3. Svar på kommunicering daterad 2021- 
4. Utredning daterad 2021-09-13  

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Med stöd av 5 kapitlet 2 § Lag om tobak och liknande produkter 

(2018:2088) avslå ansökan om tillstånd till Svadlings Livs AB, org.nr 
559130-9116, att som detaljhandel bedriva försäljning av tobaksvaror i 
butiken Tempo Siljansnäs, Björkbergsvägen 60, 793 60 Siljansnäs då 
lämplighetskravet ej är uppfyllt. 
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Beslutet skickas till 
Sökande
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§ 160 Dnr 2021/1068 

Nytt vägnamn, Tällberg 

Beskrivning av ärendet 
I området Sjögårdarna i Tällberg har det anlagts ny gata. Denna ska nu 
namnges för kommande adressättning för de nya bostadsrätterna.  
Föreslaget gatunamn har tillstyrkts av både fastighetsägare och Tällbergs 
Byamän.  

Beslutsunderlag 
Illustration ny gata 
Översiktskarta 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Namnge gatan Sjöblicksgattu 

Beslutet skickas till 
Anders Sandberg  
Tällbergs byamän
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§ 161  

Tillsynsärende, markförändringar  

Beskrivning av ärendet 
Fastighet:  
Sökande:  
 
 
2018-11-27 beviljades bygglov för bostadshus och garage på fastigheten. 
Detta överklagades till Länsstyrelsen och vidare till Mark- och 
miljödomstolen. Överklagan avsåg fastställd sockelhöjd och markhöjning. 
Överklagan avslogs då det som framförts av klaganden inte kunde anses 
betydande i lagens mening.  
2020-04-16 inkom en anmälan till byggenheten avseende avvikelser i 
bygglovet samt plantering av otillåten växtlighet.  
2020-05-04 inkom en komplettering gällande ovanstående anmälan 
angående upplagd grusbädd för uteplats. 
2020-05-06 gjordes en tillsynsnotering som delgavs den som gjort anmälan 
med följande information: Vad gäller växlighet regleras detta inte i Plan- 
och bygglagen, PBL. Fastighetsägare har dock informerats om att de har en 
skyldighet att se till att den planterade trädhäcken i framtiden inte blir en 
olägenhet för grannen. 
Vad gäller utfyllnad på tomten hänvisar klaganden till bygglovet och att 
Länsstyrelsen ska ha fastställt att tomten inte får fyllas utöver vad som 
omfattas av bygglovet. Detta är dock inte riktigt uppfattat. Länsstyrelsen har 
konstaterat att detaljplanen saknar bestämmelser om tillåtna höjdlägen för 
byggnation och upplysningsvis angett att om klaganden anser att tomten 
fyllts upp utöver vad som angetts i bygglovet eller på annat sätt utformats i 
strid mot bygglovet kan detta efter anmälan till nämnden hanteras som ett 
tillsynsärende. En sådan anmälan har nu alltså inkommit. 
Att fastighetsägaren gjort ytterligare fyllningar behöver inte betyda att dessa 
strider mot bygglovet. Enligt kontrollplanen för byggnationen ska ytvatten 
avledas från byggnaden. Beslutad sockelhöjd enligt bygglovet är 177,5 möh 
och därmed bör högsta marknivå intill husgrunden vara 177,3 möh eftersom 
lägsta sockelhöjd bör vara minst 2 dm. Marken bör luta minst 5 cm/m 3 
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meter ut från grunden åt alla håll. Någon högsta marknivå på resterande 
tomtyta har dock inte reglerats mer än att en anvisning ska anläggas för att 
leda bort vatten från att inte rinna in på grannens tomt. Marklov för 
ytterligare fyllningar på tomten krävs endast om markens nivå avsevärt 
ändras. I rättsfall framgår att en nivåändring på 50 cm kan användas som 
ett riktvärde för vad som är avsevärd ändring, men bedömningen måste ske 
med beaktande av förhållandena på platsen. Den påtalade grusbädden 
bedöms inte vara en avsevärd höjning av marken och regleras i övrigt inte i 
PBL. 
Vad som framkommit i klagandens anmälan och vid tillsynsbesök på 
fastigheten föranleder inte att byggenheten gör bedömningen att några 
otillåtna åtgärder har utförts. Bygglovet är fortfarande gällande och 
slutbevis har ännu inte utfärdats. Innan detta sker ska dock ska 
fastighetsägaren göra en tydligare dikesanvisning i tomtgräns mot 
klaganden, i enlighet med bygglovet.  
Denna tillsynnotering överklagades. Länsstyrelsen har nu beslutat att 
upphäva beslutet och återförvisa ärendet till nämnden. Länsstyrelsen anser 
inte att det med tillräcklig tydlighet framgår att handlingen med rubriken 
tillsynsnotering faktiskt är ett beslut av byggnadsnämnden att avsluta 
tillsynsärendet. Länsstyrelsen anser vidare att det inte tydligt framgår vem 
som fattat beslutet och delegeringsordning har inte heller bifogats. 
Länsstyrelsen konstaterar även att det inte av beslutet framgår vilka 
föreskrifter som tillämpats. 
En ny mätning av de ändrade marknivåerna har nu utförts av kommunens 
mätingenjör. Nivåerna har sedan jämförts med nivåer på nybyggnadskarta. 

Beslutsunderlag 
2018-11-27 Bygglov 
2020-04-16 Anmälan 
2020-05-06 Tillsynsnotering 
2020-05-20 Överklagan 
2021-07-19 Länsstyrelsens beslut 
2021-08-31 Höjdrelation 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Tillsynsärendet avslutas. Byggnadsnämnden har inte funnit skäl att ingripa 
enligt 11 kap. 5§ PBL. 

Motivering 
Enligt PBL 9:11 krävs det marklov för schaktning eller fyllning som inom ett 
område med detaljplan avsevärt ändrar höjdläget inom en tomt. Vid kontroll 
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av marknivåerna har framkommit att ingen avsevärd ändring av 
marknivåerna har skett.  
 
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 
Fastighetsägare  
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§ 162  

Utvändig ändring, uthus/förråd, montering solpanel, 
 

Beskrivning av ärendet 
Fastighet:  
Sökande:  
 
 
Ansökan avser byte av takmaterial för uthus från lertegel till svart plåt samt 
montering av solceller. Eftersom befintligt tak behöver renoveras och inte 
klarar tyngden för tegel behöver man enligt sökanden byta till ett lättare tak 
för att även klara lasterna av solcellerna. För området gäller detaljplan, 
denna reglerar inte takmaterial.  
Stadsarkitekten har yttrat sig enligt följande: Aktuell fastighet har utpekade 
kulturmiljövärden, lila klassning, i Leksands kulturmiljöprogram. 
Byggnaderna i närområdet samt på aktuell fastighet har idag faluröda 
fasader med lertegeltak. Ladan som sökanden vill sätta solceller på är en 
stor byggnad med lertegeltak med skorstenar och en karaktäristisk 
utformning. Min bedömning är att placering av solceller samt ett byte till ett 
plåttak är acceptabelt men för att bibehålla karaktären och 
kulturmiljövärdena bör det underliggande plåttaket vara tegelfärgat istället 
för svart. Ett svart plåttak är inte anpassat till byggnadens karaktär men 
solcellerna kan ses som ett tillägg till taket och kan därför vara acceptabelt.  
Sökanden har informerats om stadsarkitektens yttrande men vill ha en 
prövning på svart tak då man anser att de svarta solcellerna skulle smälta 
bättre in samt att det finns andra tak än röda i omgivningen. 
Samhällsbyggnadsutskottet är positiva till att belägga ladan med solceller 
men ställer sig bakom stadsarkitektens yttrande och gör bedömningen att ett 
plåttak i form av tegelfärgad plegel eller bandtäkt plåt är acceptabla 
alternativ till tegel, dock inte svart plåt. 

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

synpunkter inom tre veckor efter mottagandet av detta protokoll. 
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Beslutet skickas till 
Sökanden
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§ 163  

Nybyggnad av en/tvåbostadshus, garage/carport 
 

Beskrivning 
Fastighet:  
Sökande:  
  
 
Åtgärden avser nybyggnad av bostadshus samt garage på fastigheten 

Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området. 
Positivt förhandsbesked och strandskyddsdispens beviljades 2020-11-19 § 
124. 
Dala Energi Elnät AB innehar områdeskoncession för elnätsverksamhet 
inom det område som berörs av samrådet. Områdeskoncessionen ger dem 
rätt att bygga och förvalta elanläggningar med en spänning 0,4- 20 kV, vilket 
bl.a. innebär anslutningsplikt av elanläggningar.  
Dala Energi har el-ledningar som berör fastigheten enligt bifogad karta (se 
bilaga) om dessa berörs måste fastighetsägaren kontakta Dala Energi. 
Miljöenheten tillstyrker bygglov för bostadshus på rubricerad fastighet ur 
VA-synpunkt. Strandskyddsfrågan är redan hanterad i förhandsbeskedet. 
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Inga erinringar har inkommit. 
Dala Vatten och avfall har beretts tillfälle att yttra sig. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-06-30 
Ritning 2021-08-10 
Situationsplan 2021-08-10 

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

31§. 
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2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: 
Namn: Nils Berglund 

3. Avgift: 25 475 kronor (faktura skickas separat). 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2021-08-10 och beslut fattades 2021-09-23, 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. 

 
Bilagor 

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

Upplysningar 
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked 
(enligt PBL 10 kap 3§). Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk 
trots att det inte fått laga kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet 
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar eftersom beslutet kan komma att 
upphävas om det överklagas. 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kontakta byggnadsinspektör Maths 
Ydron 0247-80496 i god tid innan. 
 
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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§ 164 /  

Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus, 
 

Beskrivning av ärendet 
Fastighet:  
Sökande:  
  
  
Ansökan avser förhandsbesked för bostadshus på fastigheten Plintberg 
31:11. 
Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området. 
LRF har beretts tillfälle att yttra sig och har inget att erinra mot 
byggnationen. 
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Inga yttranden har inkommit.  
Dala Energi har inga synpunkter på åtgärden. 
Miljöenheten tillstyrker förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus på 
rubricerad fastighet.  
VA-försörjning avses lösas genom kommunal anslutning då den ligger inom 
verksamhetsområde. 
Fastigheten ligger inom område som är utpekat som risk för lokal förekomst 
av radon, och byggnation bör därför ske radonsäkert. 
Dala vatten och avfall har yttrat sig enligt bilaga men har inget att erinra mot 
ansökt förhandsbesked. Fastigheten ligger inom kommunalt 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten och kan anslutas till dessa. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-07-22 
Situationsplan 2021-07-22 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut  
1. Förhandsbesked beviljas. 
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2. Avgift: 10 615 kronor (faktura skickas separat).  
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2021-07-22 och beslut fattades 2021-09-23, vilket innebär att lagstadgade 
tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 
a § plan- och bygglagen (2010:900). 

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

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

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. 
 
I anslutning till den tilltänkta etableringen finns ett gammalt stenröse, om en 
framtida byggnation kommer påverka detta röse skall en kontakt tas med 
kulturmiljöenheten, Länsstyrelsen Dalarna. 
 
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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§ 165 Dnr 2021/563 

Mål- och resultatrapporter 2021 

Beskrivning av ärendet 
Sektorerna har tagit fram mål- och resultatrapporter för januari-augusti 2021. 
Rapporterna innehåller en uppföljning av politiska mål och fokusområden.  
Faktiska resultat utifrån angivna indikatorer är redovisade i rapporten. De 
flesta indikatorer mäts dock senare i år eller efter årets slut. Avvikelser som 
ses redan nu är redovisade i rapporterna.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Förvaltningens ambition är att förbättra och förtydliga rapporterna till 
politiken. En nyhet i årets rapporter är att förvaltningen på ett tydligare sätt 
försöker förklara vad som görs och varför det görs. Periodens rapport är 
kompletterad med utmaningar och fokusområde för sektorn, avvikelser per 
målområden samt händelser av väsentlig betydelse kopplat till 
verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-09-15 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Lägga rapporten till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Åke Sjöberg
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§ 166 Dnr 2020/1065 

Sammanträdesordning 2022 

Beskrivning av ärendet 
Månad  Dag kl. 13.00 

Januari Torsdag den 20:e  

Februari Torsdag den 17:e 

Mars Torsdag den 24:e 

April Torsdag den 21:e 

Maj Onsdag den 25:e HELDAG 

Juni Torsdag den 30:e 

Juli - 

Augusti Torsdag den 25:e 

September Torsdag den 15:e 

Oktober  Torsdag den 13:e HELDAG 

November Torsdag den 17:e 

December  Torsdag den 8:e 

 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Godkänna sammanträdesordningen för samhällsbyggnadsutskottet 

2022 enligt ovan.  

Slutligt beslut skickas till 
Berörda chefer och tjänstemän 
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