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Ärendelista 
 

 § 61 Sektorchef samhällsutveckling informerar 2022 
 § 62 Avdelningschefer samhällsutveckling informerar 2022 
 § 63 Meddelande samhällsbyggnadsutskottet 2022 
 § 64 Vatten- och fiskevårdsplan 
 § 65 Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker vid 

ångfartyget Engelbrekt, Leksand 
 § 66 Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker vid Nords 

Trädgård, Stationsvägen 13, 793 41 Insjön 
 § 67 Utökning av verksamhetsområde VA Hjortnäs  Nystagattu -  LVAB 211202  § 57 
 § 68 Utökning av VA-verksamhetsområde Hjulbäcksvägen 208 m fl Fornby 
 § 69 Nybyggnad av två enbostadshus, ÖVERMO 14:29 
 § 70 Nybyggnad av carport, uthus/förråd,  
 § 71 Ansökan strandskyddsdispens för brygga,  
 § 72 Nybyggnad bastu, installation eldstad, strandskyddsdispens,  

 
 § 73 Ansökan strandskyddsdispens,  
 § 74 Rivning av äldre byggnad,  
 § 75 Rivning uthuslänga, Nybyggnad garage/gäststuga,  
 § 76 Nybyggnad tälthall, tillfälligt lov 5 år, Tunsta 15:17 
 § 77 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus,  
 § 78 Tillbyggnad av en/tvåbostadshus, ny entréhall, till/nybyggnad garage,  

 
 § 79 Tillbyggnad av en/tvåbostadshus  
 § 80 Tillbyggnad av industribyggnad  
 § 81 Återrapport beslutade uppdrag samhällsbyggnadsutskottet 2022 
 § 82 Återrapport överklagade beslut samhällsbyggnadsutskottet 2022 
 § 83 Redovisning av inkomna synpunkter/klagomål 2022 
 § 84 Rättelse av samhällsbyggnadsutskottets protokoll 17 februari 2022 § 28 
 § 85 Mål- och resultatrapporter 2021 - presentation 
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§ 61 Dnr 2022/103 

Sektorchef samhällsutveckling informerar 2022 

Beskrivning av ärendet 

Sektorchef samhällsutveckling informerar bland annat om 
följande:  

• Prognos för 2022 visar ett underskott på cirka en miljon kronor. Det 
negativa utfallet beror primärt på ett antal extra uppdrag som sektorn 
behöver hantera under året.  

• Budget 2023 – sektorn för samhällsutveckling kommer påbörja 
arbetet i maj.  

• Rekrytering av näringslivschef samt hållbarhetschef kommer 
påbörjas under nästkommande vecka.  

• Fortsatt dialog med fastighetsägare gällande enskilda vägar.  

• Dialog gällande pump vid Dragsängarna pågår.  

• Detaljplan Containerterminal Insjön, uppstartsmöte planeras till maj 
månad.  

• Midsommarfirande i Gropen kommer ske.  

• Flera fall av skadegörelse på Siljansvallen har skett. 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  

Beslutet skickas till 
Sektorchef, verksamhetsekonom samt verksamhetsutvecklare 
samhällsutveckling.  
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§ 62 Dnr 2022/104 

Avdelningschefer samhällsutveckling informerar 2022 

Beskrivning av ärendet 
Chef strategisk planering Anna Ograhn informerar bland annat om följande: 
Trafik 

• Mycket arbete kring enskilda vägar. 

• Gång- och cykelväg Tällberg, dialog med markägare samt 
Trafikverket för att kunna gå vidare med arbetet.  

• Mycket löpande ärenden.  
Natur 

• Rekrytering för ny naturvårdare påbörjas inom kort.  

• Ute på många föredrag, bland annat invasiva arter. 
Energi 

• Många frågor kring solenergianläggningar. 

• Rådgivningar, haft föredrag på Dövas folkhögskola och Hjulbäcks 
bystugan. Både tillfällen var välbesökta.  

Översiktlig planering  

• Ger fortsatt stöd till planavdelning.  

• Kommer presentera Lummerhöjden på Byggdialog Dalarnas – 
årsmöte.  

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  

Beslutet skickas till 
Sektorchef, verksamhetsekonom samt verksamhetsutvecklare 
samhällsutveckling.  
 

4Protokoll samhällsbyggnadsutskottet 2022-04-21
(Signerat, SHA-256 15D89A485EBF5304AF74ED47A4EBB1009D2334092AA16F8FC7454E1C049FD9E0)

Sida 4 av 48



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-04-21 

 
  

Samhällsbyggnadsutskottet   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 63 Dnr 2022/105 

Meddelande samhällsbyggnadsutskottet 2022 

Beskrivning av ärendet 
Strandskyddsärenden:  

• Länsstyrelsen beslutar att upphäva samhällsbyggnadsutskottets beslut 
gällande strandskyddsdispens på fastigheten . 

• Länsstyrelsen meddelar att de kommer pröva beviljad 
strandskyddsdispens på fastigheten . 

• Länsstyrelsen meddelar att de kommer pröva beviljad 
strandskyddsdispens på fastigheten , ärendet har beslutats 
av jävsnämnden.  

• Länsstyrelsen godkänner kommunalt beslut om strandskyddsdispens 
på fastigheten . 

• Länsstyrelsen godkänner kommunalt beslut om strandskyddsdispens 
på fastigheten . 

• Länsstyrelsen beslutar att ändra kommunens beslut gällande 
strandskyddsdispens för rivning av garage, nybyggnad av 
cafébyggnad samt parkeringsplats på fastigheten  
Länsstyrelsen beslutar att ändra Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
med dnr 2021/1378 den 17 februari 2022 enligt följande: 
Byggnadens och parkeringens yta på marken får tas i anspråk för 
ändamålet. Detta innebär att inte hela fastigheten får tas i anspråk 
som tomtplats men att cafébyggnaden och parkeringsplatsen får 
byggas enligt planerna. 

• Mark- och miljödomstolen beslutar att inte ge prövningstillstånd i 
ärende gällande strandskyddsdispens på fastigheten  

 
Övrigt:  

• Mark- och miljödomstolen avslår överklagan gällande utvändig 
ändring av uthus/förråd på fastigheten  

• Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet gällande bygglov på 
fastigheten . 
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• Länsstyrelsen avslår överklagan gällande bygglov för bostadshus på 
fastigheten . 

• Länsstyrelsen avslår överklagan gällande avlutat tillsynsärende på 
fastigheten . 

• Överklagan av Länsstyrelsen beslut på fastighet  har 
inkommit och överlämnats till mark- och miljödomstolen.  

• Länsstyrelsen avslår överklagan gällande bygglov för uppsättning av 
plank på fastigheten . 

• Länsstyrelsen avslår överklagan gällande bygglov för nybyggnad av 
ostagat fackverkstorn med teknikbod på fastigheten  

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  

Beslutet skickas till 
Sektorchef samhällsutveckling 
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§ 64 Dnr 2022/487 

Vatten- och fiskevårdsprogram 

Beskrivning av ärendet 
Kommunen har tagit fram ett förslag till vatten- och fiskevårdsprogram 
som är nu färdigt att skickas ut på samråd.  
 
Kommunen sökte och beviljades år 2021 ett LOVA-projekt som 
syftade till att inventera tillståndet i våra vattendrag för att få en bättre 
förståelse för vattensystemen och de problembilder som finns. De 
beviljade medlen (400 000 kr) räckte till ca 100 km biotopkartering av 
kommunens större vattendrag. Uppdraget utfördes av en upphandlad 
konsult och i uppdraget ingick även att utforma inventeringsrapporten 
på sådant sätt att den kunde utgöra grunden till en vatten- och 
fiskevårdsprogram för kommunen. Rapporten innehåller beskrivningar 
av tillståndet samt åtgärdsförslag för vattendragen.  
Inventeringsresultatet är i dagsläget inte komplett för alla vatten i 
kommunen. Programmet innehåller i dag detaljerad information om de 
ca 100 km vattendrag som inventerades i LOVA-projektet. Vatten- och 
fiskevårdsprogrammet i sin nuvarande form ska därför ses som ett 
kunskapsunderlag och en stomme att kunna bygga vidare på. I 
framtiden kan programmet i mån av resurser och behov byggas på med 
ytterligare inventeringar av andra vattendrag och sjöar.  
En stor nytta med det framtagna underlaget är att 
Fiskevårdsområdesföreningar, byföreningar och andra intressenter kan 
använda det i restaureringsprojekt och ansökningar om medel till 
dessa.  

Beslutsunderlag 
Förslag till vatten- och fiskevårdsprogram för Leksands kommun, 2022-04-
11 
Tjänsteutlåtande, 2022-04-11 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Godkänna remissversionen av vatten- och fiskevårdsprogrammet. 
2. Skicka ut remissversionen på samråd till berörda intressenter. 
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Beslutet skickas till 
Ville Pokela/ Strategisk planering, naturvård 
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§ 65 Dnr 2022/490 

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av 
alkoholdrycker vid ångfartyget Engelbrekt, Leksand 

Beskrivning av ärendet 
Insjöns Hotell & Restaurang AB, org.nr 556677-2041 har hos 
Myndighetsavdelningen ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen 
(2010:1622) om att servera starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa 
alkoholdrycker vid ovan rubricerat serveringsställe. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Se utredning daterad 2022-04-19 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-01-04 
Utredning daterad 2022-04-19 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Bevilja Insjöns Hotell & Restaurang AB, med organisationsnummer 

556677-2041 stadigvarande serveringstillstånd vid Ångfartyget 
Engelbrekt, Leksand. 

Beslutet skickas till 
Sökande 
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§ 66 Dnr 2022/491 

Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av 
alkoholdrycker vid Nords Trädgård, Stationsvägen 13, 
793 41 Insjön 

Beskrivning av ärendet 
Nords Trädgård, org.nr 720130-7191 har hos myndighetsavdelningen ansökt 
om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) om att servera 
starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker vid ovan rubricerat 
serveringsställe.  
Ansökan avser ett tillfälligt tillstånd perioden 2022-05-20 – 2022-10-20. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Se utredning daterad 2022-04-19  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-04-19 
Utredning daterat 2022-04-19 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Bevilja Nords Trädgård, med organisationsnummer 720130-7191, 

tillfälligt serveringstillstånd perioden 2022-05-20 – 2022-10-20, vid 
Stationsvägen 13, 793 41 Insjön 

Beslutet skickas till 
Sökande  
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§ 67 Dnr 2021/1518 

Utökning av verksamhetsområde VA Hjortnäs  
Nystagattu -  LVAB 211202  § 57 

Beskrivning av ärendet 
Några fastigheter längs med Nystagattu är sedan länge anslutna till LVAB:s 
vatten- och avloppsledningar. Aktuellt område ligger i direkt anslutning till 
befintligt VA-verksamhetsområde. Ansökan om anslutning har nu inkommit 
från ytterligare en befintlig fastighet längre in på gatan, samt från en 
nyavstyckad fastighet som kommer att bebyggas. Förslaget till utökning av 
VA-verksamhetsområdet innebär dessutom att ytterligare 1 bebyggd 
fastighet, kan anslutas. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
DVAAB anhåller att LVAB föreslår till kommunfullmäktige om utökning av 
verksamhetsområdet för vatten och spillvatten, ej dagvatten, enligt bilagd 
kartskiss. 
Nu aktuella VA-anläggningsavgifter bedöms täcka de kostnader som uppstår 
för att anlägga servisledningar. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat 2021-10-29 inklusive bilaga 

• Protokollsutdrag LVAB 211202  § 57 Utökning av 
verksamhetsområde VA Hjortnäs  Nystagattu 

• Yttrande miljö daterat 2022-01-27 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige 

1. Verksamhetsområdet för vatten och avlopp, ej dagvatten, bör utökas i 
enlighet med karta i bilaga 1. 

Beslutet skickas till 
Dala Vatten och Avfall AB  
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§ 68 Dnr 2021/1519 

Utökning av VA-verksamhetsområde Hjulbäcksvägen 
208 m fl Fornby 

Beskrivning av ärendet 
Fastigheten Fornby 157:1, belägen inom aktuellt område är sedan 2008 
ansluten till kommunala vatten- och avloppsledningar enligt den tidigare 
Leksandsmodellen ”10 % - avtal”. I ovan nämnda avtal står inskrivet att VA-
verksamhetsområdet ska utökas när ledningarna är byggda och övertagna av 
LVAB. 
2009 anslöts även Fornby 77:1 till kommunalt vatten. 
Från fastigheten Fornby 58:1 har nu inkommit ansökan om VA-anslutning 
för befintlig byggnad och planerad tillbyggnad. 
Med beaktande av ovanstående, samt att även fastighetsägarna till Fornby 
164:1, har sagt sig vara intresserade av att ingå i VA-verksamhetsområde 
och att fastigheterna Fornby 51:2 och 150:1 är taxerade som ”småhusenhet, 
tomtmark”, föreslås att verksamhetsområdet för vatten och avlopp, ej 
dagvatten utökas. 
Förslaget till utökning av VA-verksamhetsområdet innebär att ytterligare 2 
obebyggda fastigheter, kan anslutas i framtiden. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
DVAAB anhåller att LVAB föreslår till kommunfullmäktige om utökning av 
verksamhetsområdet för vatten och spillvatten, ej dagvatten, enligt bilagd 
kartskiss. 
Nu aktuella VA-anläggningsavgifter bedöms täcka de kostnader som uppstår 
för att anlägga servisledningar. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat 2021-10-29 inklusive bilaga 

• Protokollsutdrag LVAB - Leksand Vatten AB 211202   § 58 
Utökning av VA-verksamhetsområde Hjulbäcksvägen 208 m fl 
Fornby 

• Yttrande miljöenheten daterat 2022-01-27 
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Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige 

1. Verksamhetsområdet för vatten och avlopp, ej dagvatten, bör utökas i 
enlighet med karta i bilaga 1. 

Beslutet skickas till 
Dala Vatten och Avfall AB  
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§ 69 Dnr 2022/366 

Nybyggnad av två enbostadshus, ÖVERMO 14:29 

Beskrivning av ärendet 
Fastighet: ÖVERMO 14:29 
Sökande: Lasoren AB 
 BETHÅGA BYVÄG 14 B 
 752 60 UPPSALA 
Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området. 
Åtgärden avser nybyggnad av 2 st. enbostadshus. 
Anslutning kan ske till kommunala vatten- och avloppsledningar. DVAAB 
tillstyrker bygglov. Yttrandet bifogas beslutet. 
Dala Energi yttrar sig att de har ledningar på fastigheten, varav en kan 
flyttas, de andra får inte bebyggas. Yttrandet bifogas beslutet. 
Stadsarkitekten har inga synpunkter. 
Utfart avses ske mot Övermovägen 
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Inga yttranden har inkommit. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2022-03-17 
Ritningar 2022-03-17 
Situationsplaner 2022-03-17 

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

31§. 
2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 

kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: 
Namn: Nils Berglund 
Adress: Gärde Djuravägen 1, 793 50 Leksand 

3. Avgift: 37906 kronor (faktura skickas separat) 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2022-03-17 och beslut fattades 2022-04-21, vilket innebär att lagstadgade 
tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 
a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår av bilagan. 
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Motivering 
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av 
mark- och vattenresurserna enligt miljöbalken 3 kap samt med den 
kommunala översiktsplanen. 
Ansökt åtgärd uppfyller kraven i PBL 2 kap. och ska inte föregås av 
detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i PBL 4 kap. 2 eller 3 §. 
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap. 
31 §. 
 
Bilagor 

1. Ritningar som ingår i beslutet 
2. Remissyttrande från DVAAB, Dala Energi 
3. Granneyttrande 
4. 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. 
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt PBL 10 
kap. 4 §. 
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 §). 
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. 
Kostnader för utstakning och 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. 
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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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3. Med detta startbesked beslutar samhällsbyggnadsutskottet att 
kontrollplanen fastställs. Kontrollplanen ska inlämnas till 
byggavdelningen som underlag för slutbesked. 

4. Avgift: 5216 kronor (faktura skickas separat) 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2022-03-11 och beslut fattades 2022-04-21, vilket innebär att lagstadgade 
tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 
a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår av bilagan. 

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

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

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

Beslutet skickas till 
Sökande 
Sakägare 
Fastighetsägare  med REK  
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Bastun placeras ca 10 m från befintligt fritidshus och bedöms inte inskränka 
på allmänhetens tillträde till strandområde.  

Upplysningar 
Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet, varför utgången av besvärstiden 
- tre veckor från den dag Länsstyrelsen fått del av beslutet - bör avvaktas. 
Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som avses med 
dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den 
dag då beslutet vunnit laga kraft. 
Installationen ska utföras på ett fackmässigt sätt och följa 
installationsanvisningarna. När installationen och tillträdesanordningarna till 
tak och skorsten är klara så kontaktar du skorstensfejaren för besiktning och 
godkännande av anläggningen. Om det är godkänt så får du börja elda. 
Skorstensfejaren utfärdar ett besiktningsprotokoll vilket ska skickas in till 
samhällsbyggnadskontoret, därefter får du  
ett slutbesked och ärendet arkiveras. 
 
Hur man överklagar 
Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till Leksands kommun,  
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se. 
 
Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om.  
Tala också om varför du menar att samhällsbyggnadsutskottet beslut är 
felaktigt och vilken ändring Du vill har i beslutet. 
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer. 
Samhällsbyggnadsutskottet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor 
från den dag du fick del av beslutet.  
 
Samhällsbyggnadsutskottet sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i 
Dalarnas län för prövning. 

Beslutet skickas till 
Sökande 
Länsstyrelsen 
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avgränsas vid den naturliga slänten mot vattnet. Allmänheten har fortsatt 
tillträde till slänten och området närmast stranden är en samfällighet. 
Eftersom marken lutar ner mot vattnet utanför tomtplatsavgränsningen 
kommer inte allmänheten uppfatta att man begränsas mer än tidigare. 
Tomtplatsen avgränsas även vid slänten mot söder där det finns ett litet 
gångstråk ner mot vattnet för att ytterligare förstärka allmänhetens känsla av 
rätten till tillträde. 

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

Beslutet skickas till 
Sökande 
Länsstyrelsen 
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Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Rivningslov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 

kap. 34 §. 
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 
rivningsplanen fastställs. Rivningsplanen ska inlämnas till 
byggavdelningen som underlag för slutbesked. 

4. Avgift: 6086 kronor (faktura skickas separat) 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2022-04-07 och beslut fattades 2022-04-21, 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 
Aktuella byggnader omfattas inte av rivningsförbud i detaljplan eller 
områdesbestämmelser och omfattas inte heller av bevarandekrav på grund av 
byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga 
eller konstnärliga värde enligt PBL 9 kap. 34 § samt ej heller av 
upprustningsåläggande enligt bostadssaneringslagen 2 §. 

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 rivningsplan 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 rivningslovet 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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Ritning 2022-03-14 
Situationsplan 2022-03-15 
Foto 2021-12-28 

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

kap. 34 §. 
2. Liten avvikelse medges från gällande detaljplan. 

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

3. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: 
Namn:  Jan-Erik Stors 
Adress: Bergsängs Backar 65, Leksand 

4. Avgift: 11 995 kronor (faktura skickas separat) 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2022-03-15 och beslut fattades 2022-04-21, 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 §. 
Aktuella byggnaden omfattas inte av rivningsförbud i detaljplan eller 
områdesbestämmelser och omfattas inte heller av bevarandekrav på grund av 
byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga 
eller konstnärliga värde enligt PBL 9 kap. 34 § samt ej heller av 
upprustningsåläggande enligt bostadssaneringslagen 2 §. 

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. 
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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 
Sökande 
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§ 76 Dnr 2021/1510 

Nybyggnad tälthall, tillfälligt lov 5 år, Tunsta 15:17 

Beskrivning av ärendet 
Fastighet: TUNSTA 15:17 
Sökande: Slotts Lax AB 
 Ängesgårdarna 99 
 781 68 Borlänge 
Åtgärden ligger inom område med gällande detaljplan. Genomförandetiden 
för detaljplanen har gått ut. Åtgärden innebär en avvikelse mot detaljplanen.  
Ansökan avser tillfälligt lov för tälthall. Tältet placeras delvis på 
punktprickad mark. 
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Inga yttranden har inkommit. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-12-06 
Ritning 2022-12-06 
Situationsplan 2022-03-09 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Tidsbegränsat bygglov beviljas att gälla i 5 år från lagakraftdatum i 

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

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

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

4. Avgift: 4855 kronor (faktura skickas separat) 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2022-03-09 och beslut fattades 2022-04-21, vilket innebär att lagstadgade 
tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 
a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår av bilagan. 
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Motivering 
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för tidsbegränsat lov enligt 
PBL 9 kap. 33 §. 

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

Beslutet skickas till 
Sökande 
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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. 
Åtgärden överensstämmer med den gällande detaljplanen och vägar och VA-
anses kunna lösas varför nybyggnadsförbudet kan hävas för den aktuella 
fastigheten. 

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

Beslutet skickas till 
Sökande 
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Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2022-03-10 och beslut fattades 2022-04-21, 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 

Upplysningar 

En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked 
(enligt PBL 10 kap 3§).  

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

1. Ritningar som ingår i beslutet 

Upplysningar 
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked 
(enligt PBL 10 kap 3§). 
 
Tekniskt samråd och anmälan om kontrollansvarig 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 
Sökande 
Sakägare 
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§ 80 Dnr 2022/274 

Tillbyggnad av industribyggnad Noret 60:10 

Beskrivning av ärendet 
Fastighet: NORET 60:10 
Sökande: ALLMOGESNICKERIER I LEKSAND AB 
 SÅGMYRAVÄGEN 22 
 793 30 LEKSAND 
Åtgärden avser tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten Noret 60:10. 
Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området.  
Berörda angränsande fastighetsägare har underrättats. Inga synpunkter har 
inkommit. 
Brandkåren har yttrat sig i att en brandskyddbeskrivning skall finnas inför 
tekniskt samråd. 
Miljöenheten tillstyrker tillbyggnad av industribyggnad på rubricerad 
fastighet. Miljöenheten bedömer att tillbyggnaden (enligt lämnad uppgift 
förrådsutrymmen) inte kommer att generera några direkta tillkommande 
störningar för omgivningen. Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten 
och avlopp. 
Dala Energi påtalar att de har servisledningar som inte får byggas över. 
Kontakta Dala Energi för en ledningsutsättning. 
Dvaab har fått tillfälle att yttra sig, se bilaga. 
Stadsarkitekten har inga synpunkter. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2022-03-04 
Ritning 2022-03-04 
Situationsplan 2022-03-04 

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: Jan-Erik Stors 
Adress: Bergsängs Backar 65, Leksand 

3. Avgift: 28 400 kronor (faktura skickas separat) 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2022-03-04 och beslut fattades 2022-04-21, vilket innebär att lagstadgade 
tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 
a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår av bilagan. 

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

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

Upplysningar 
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked 
(enligt PBL 10 kap 3§).  
 
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. 
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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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§ 81 Dnr 2022/497 

Återrapport beslutade uppdrag 
samhällsbyggnadsutskottet 2022 

Beskrivning av ärendet 
Redovisas återrapport av utskottet beslutade uppdrag kvartal 1/2022. 

Beslutsunderlag 
Återrapport kvartal 1/2022, daterad 2022-04-13 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  

Beslutet skickas till 
Sektorchef samhällsutveckling 
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§ 82 Dnr 2022/498 

Återrapport överklagade beslut 
samhällsbyggnadsutskottet 2022 

Beskrivning av ärendet 
Rapport gällande beslut tagna av samhällsbyggnadsutskottet som överklagats 
samt status för ärendena redovisas för utskottet. 

Beslutsunderlag 
Rapport överklagade beslut 2022-04-12 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  

Beslutet skickas till 
Sektorchef samhällsutveckling 
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§ 83 Dnr 2022/499 

Redovisning av inkomna synpunkter/klagomål 2022 

Beskrivning av ärendet 
Medborgare och brukare har möjlighet att lämna synpunkter och klagomål 
(Tyck till) till kommunen. 
Förutom att ansvarig chef återkopplar till anmälaren om denna önskar detta 
så skickas åtgärdsredovisningen till respektive utskott för kännedom. 

Beslutsunderlag 
Inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna åtgärder, kvartal 1/2022, 
sektor samhällsutveckling.  

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  

Beslutet skickas till 
Sektorchef samhällsutveckling 
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§ 84 Dnr 2022/502 

Rättelse av samhällsbyggnadsutskottets protokoll 17 
februari 2022 § 28 

Beskrivning av ärendet 
Vid samhällsbyggnadsutskottets möte den 17 februari 2022 beslutade 
utskottet att bevilja bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, uthus/förråd, 
installation eldstad. Nygård 3. Datumen på två av beslutsunderlagen var 
felaktiga. Året på underlagen var fel, i beslutet står följande: 
Ritningar 2021-01-21 
Situationsplan 2021-01-21 
Ovan datum har rättats i protokollet till årtal 2022. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtandet daterat 2022-04-14 

• Samhällsbyggnadsutskottets beslut den 17 februari 2022 § 28, dnr 
2021/1162 med införd rättelse. 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Att rätta samhällsbyggnadsutskottets protokoll från den 17 februari 

2022, § 28 på samma sätt som framgår av bilagt protokollsutdrag.  

Beslutet skickas till 
Sökande  
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§ 85 Dnr 2021/563 

Mål- och resultatrapporter 2021 - presentation 

Beskrivning av ärendet 
Mål- och resultatrapport för 2021 presenteras för utskottet.  

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  
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