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Ärendelista 
 § 87 Detaljplan för Limsjöänget, Noret 2:39, Noret 2:40 samt del av Noret 2:27 
 § 88 Sektorchef samhällsutveckling informerar 2022 
 § 89 Avdelningschefer samhällsutveckling informerar 2022 
 § 90 Meddelande samhällsbyggnadsutskottet 2022 
 § 91 Rivning av del  av byggnad,  
 § 92 Förhandsbesked för avstyckning inför ev. försäljning,  
 § 93 Nybyggnad av en/tvåbostadshus, garage/carport,  
 § 94 Nybyggnad av garagebyggnad, tillbyggnad av fritidshus, strandskyddsdispens, 

 
 § 95 Nybyggnad av avloppspumpstation  
 § 96 Nybyggnad Inglasad uteservering Rektangeln 5 
 § 97 Förhandsbesked för Golf Living, 16 småstugor  
 § 98 Förhandsbesked för Golf Living, 16 småstugor  
 § 99 Nybyggnad Reklamskylt Noret 2:50 
 § 100 Ansökan om utökad serveringsyta samt öppettid till 03.00,Midsommarhelgen, 

Fred´s Burger 
 § 101 Ansökan om tillfälligt utökad öppettid till 03.00 Fred´s Burger 
 § 102 Ansökan om tillfälligt tillstånd, Midsommarfesten (Rättvik Bowling & Krog) 
 § 103 Naturreservat Åkersön 
 § 104 Ansökan om upphävande av Barkdals vattenskyddsområde 
 § 105 Mål- och resultatrapporter 2022 
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§ 87 Dnr 2014/760 

Detaljplan för Limsjöänget, Noret 2:39, Noret 2:40 samt 
del av Noret 2:27 

Redogörelse för ärendet 
Utskottet för samhällsbyggnad lämnade positivt planbesked för detaljplanen 
2021-03-18 § 52. Planförslaget godkändes för samråd av utskottet för 
samhällsbyggnad den 2022- 01-20 § 2.  
Planen har varit utsänd för samråd enligt reglerna för utökat förfarande (PBL 
2010:900 och dess lydelse från den 1 januari 2015) från 1 februari till och 
med den 22 februari 2022. 
Planen har varit utsänd för granskning enligt reglerna för utökat förfarande 
(PBL 2010:900 och dess lydelse från den 1 januari 2015) från 5 april till och 
med den 6 maj 2022 § 38.  
Detaljplanens syfte är att komplettera idag gällande detaljplan med 
skrymmande handel och livsmedelshandel. Gällande detaljplan möjliggör 
bland annat för rastplats, mindre livsmedelshandel, restaurang, bilservice och 
vägreservat. 
Planen omfattar ett område omedelbart öster om järnvägen och norr om 
Leksandsvägens bro över järnvägen. Då dagvatten från området kommer 
behövas ledas till den damm som idag finns i Hjorthagen, söder om 
Leksandsvägen, dammområdet ingår därmed inom planområdet. 
Planområdet omfattas av Översiktsplan för Leksands kommun 2014, som 
vann laga kraft 2014-10-07-10. Området ingår i planeringsområdet Tätorten 
Leksand. I översiktsplanen föreslår kommunen bland annat 
verksamhetsområden vid den norra infarten och vid eventuell exploatering är 
utformning av byggnader och omgivande miljö viktig då de utgör entrén till 
Leksands tätort. 
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Sektorns/avdelningens bedömning 
Plan- och kartavdelningen bedömer att förslag till detaljplan kan godkännas 
och skickas vidare till kommunfullmäktige för antagande. 

Ekonomi 
Underlag till detaljplan bekostas av sökande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-05-10 
Planbeskrivning, 2022-05-19 
Plankarta med bestämmelser, 2022-05-19 
Övriga antagandehandlingar 
Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2020-11-16  
Trafikutredning, WSP, 2021-12-01  
Bullerutredning, Ramböll, 2015-11-13  
Åtgärdsplan dagvattenhantering, WSP, 2016-10-12  
Geoteknisk undersökning, Ramböll, 2009-03-16, Reviderad 2016-01-28  
PM Geoteknik, WSP, 2021-08-18  
Lakvattenutredning, WSP, 2017-06-01  
Miljöteknisk markundersökning och översiktlig riskbedömning, Ramböll, 
2015-12-09  
PM Deponigas. WSP, 2021-12-03  
Riskbedömning farligt gods, WSP, 2018-02-09 
Komplettering dagvattenhantering WSP, 2022-04-21 
Miljökonsekvensbeskrivning, WSP, 2021-12-22 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut i 
kommunstyrelsen:  

1. Godkänna granskningsutlåtandet 
2. Godkänna detaljplanen  

Samhällsutbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige 

1. Godkänna granskningsutlåtandet 
2. Anta detaljplanen 
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Deltar inte i beslutet 
Mats Rönnblad (S) deltog inte i beslutet.  

Beslutet expedieras till 
Näringslivsavdelningen, Leksands kommun. 
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§ 88 Dnr 2022/103 

Sektorchef samhällsutveckling informerar 2022 

Beskrivning av ärendet 
Sektorchef för samhällsutveckling, Åke Sjöberg informerar bland annat om 
följande:  

• Prognosen för sektor samhällsutveckling visar i dagsläget på ett 
underskott på 4 miljoner. Detta beror primärt på tre faktorer; 
intäktsbortfall på nya sporthallen, ökade kostnader för 
vinterväghålling samt kostnader för avbrutna vägförrättningar.  

• Pågående rekrytering; Hållbarhetschef och näringslivschef. 

• Stabsmöten varje måndag relaterat till säkerhetsläget. 

• Ansökan om att riva ut två kraftverk i Limån inlämnad.  

• Nya miljömål planeras beslutas om på kommunfullmäktige i juni.  

• Utvecklingsstrategi för ny översiktsplan planeras beslutas om i 
kommunfullmäktige i juni.  

• Sporthallen, invigning 22 augusti klockan 17.00. 

• Detaljplan containerterminal i Insjön, startmöte genomfört.  

• Släntåtgärder Åkersön, flyttas till nästa år pga. överprövning av 
strandsskyddsdispens.  

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  

Beslutet skickas till 
Sektorchef, verksamhetsutvecklare samt verksamhetsekonom för sektor 
samhällsutveckling.  
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§ 89 Dnr 2022/104 

Avdelningschefer samhällsutveckling informerar 2022 

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

• Fortsatt mycket arbete och fokus på enskilda vägar. 

• Fortsatt arbete med GC-vägar; Tällberg, Övermo, Lummerhöjden 
samt Insjön.  

• Många löpande ärenden inför sommaren, såsom tillstånd för 
uteservering med mera.  

Natur 

• Rekrytering av ny skogs- och naturvårdsförvaltare pågår.  

• Mycket arbete kring invasiva arter.  

• Vatten- och fiskevårdsprogrammet har varit ute på remiss, positivt. 
Inga direkta synpunkter som föranleder några egentliga förändringar. 
Upp för beslut i samhällsbyggnadsutskottet i juni och sedan vidare 
till kommunstyrelsen i höst. 

• Översyn av vandringsleder pågår.  
Energi 

• Löpande rådgivning. 
ÖP 

• Förslag till utvecklingsstrategi kopplat till ny översiktsplan har 
arbetats fram och planeras besluts om av kommunfullmäktige i juni.  

• Deltagit på ”Byggdialog Dalarna” och presenterat kommunens arbete 
med nya bostadsområdet Lummerhöjden.  

 
Myndighetschef, Jonas Slars informerar bland annat om följande:  

• Något färre ärenden som inkommer jämfört med föregående år.  
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• Byggenhetens sadministratör går i pension och rekrytering för 
ersättare pågår.  

• Lugnt på livsmedel, ny inspektör på plats. 

• Ny livsmedelstaxa planeras då kommuner nu har möjlighet till att 
debitera ut kostnad efter genomförd tillsyn.  

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  

Beslutet skickas till 
Sektorchef, verksamhetsutvecklare samt verksamhetsekonom för sektor 
samhällsutveckling.  
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§ 90 Dnr 2022/105 

Meddelande samhällsbyggnadsutskottet 2022 

Beskrivning av ärendet 
• Länsstyrelsen beslutar att avslå överklagan i ärende 2021/1290 

bygglov för ändring av trämur till stenmur, 8. 

• Länsstyrelsen beslutar att avslå överklagan i ärende 2018/1224, 
förlängning av tillfälligt lov för tälthall, . 

• Länsstyrelsen har beslutat att ta in ärende 2022/342 gällande 
strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten  
för prövning.  

• Tillsynsärende avseende olovlig markutfyllnad på fastigheten 
 har överklagats till mark- och miljödomstolen.  

• Bygglov på fastigheten  har överklagats till mark- och 
miljödomstolen.  

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  

Beslutet skickas till 
Sektorchef samhällsutveckling 
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§ 91 Dnr 2022/461 

Rivning av del  av byggnad, Rutebo, Övermo 25:1 

Beskrivning av ärendet 
Fastighet: ÖVERMO 25:1 
Sökande: Ofa fastigheter 
 Rutebovägen 1 
 793 35 Leksand 
Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området. Ansökan avser 
rivning av del av byggnad. Sökanden har bifogat foton som visar 
byggnadens dåliga skick samt hänvisar till att den är angripen av hussvamp. 
Han vill därför riva den aktuella delen för att göra plats för nya bostäder, 
parhus eller lägenheter. 
Stadsarkitekten har yttrat sig enligt följande: 
Aktuell fastighet finns beskriven i Leksand kulturmiljöprogram där den har 
bedömts ha utpekade kulturvärden men det finns också omnämnt det dåliga 
skick som byggnaderna är i. I programmet finns följande beskrivning: 
”Rutebo keramik är en karaktäristisk före detta keramikverkstad inordnad i 
en äldre snickerifabrik som sannolikt uppfördes under 1920- eller 1930-
talet. Byggnaden har en karaktäristisk röd locklistpanel, farstukvist med 
sandstenstrappsteg och svarvade hörnstolpar. Byggnadens fönster omfattas 
av karaktäristiska fönsteromfattningar där sidobrädorna är ovanligt breda, 
och topp- och bottenbrädorna mycket smala. Byggnaden är sammanlänkad 
med en äldre ekonomibyggnad med karaktäristiska blyspröjsade fönster. 
Byggnaden bedöms ha särskilt kulturvärde eftersom den är karaktäristisk 
och kan berätta om de småindustrier som under 1900-talet anlades i flera 
byar, möjligen som en fortsättning på äldre bisysslor. Byggnaden är 
dessutom uppförd och bibehållen i en stil som är typisk för Leksandsbygden 
och med mycket höga utformningsmässiga kvaliteter beträffande 
detaljutformning. Tyvärr befinner sig keramikverkstaden i visst förfall.” 
Det hade varit önskvärt om det gick att bevara och renovera alla byggnader 
på fastigheten för att bibehålla kulturmiljövärdena, men med tanke på det 
skick som byggnaderna är i är det förståeligt att det kanske inte är möjligt. 
Det är positivt att en del av byggnaden avses sparas som då kan visa på 
spåren från denna tid. Om en ny byggnad är tänkt på platsen är det viktigt att 
den anpassas vad gäller utformningen till den värdefulla miljön och får gärna 
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ta inspiration av den byggnad som nu avses rivas. Det kan göras genom ex 
använda sig av faluröd locklistpanel, utformning av spröjsade fönster med 
breda sidobrädor, tegelrött tak samt fånga upp andra detaljer som idag finns 
på byggnaden.   
 
Remiss har skickats till Trafikenheten men något yttrande har inte inkommit. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2022-04-05 
Foton 2022-04-26 
Situationsplan 2022-04-05 
Beskrivning 2022-04-27 

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

kap. 34 §. 
2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Uppgifter om 

kontrollansvarig ska vara inne i god tid innan det tekniska samrådet. 
3. Avgift: 11 592 kronor (faktura skickas separat) 

Avgiften för rivningslovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2022-04-27 och beslut fattades 2022-05-25, 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. 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt 
samråd bifogas beslutet. 
Signerad kontrollplan ska inlämnas som underlag för slutbesked. 
Samhällsbyggnadsutskottets beslut om startbesked upphör att gälla den dag 
då beslutet om rivningslov upphör att gälla. 
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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. 
 
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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LRF Leksand har inga direkta invändningar men vill påpeka att den fina 
förekomsten av träd och buskar som ett bildar ett bra område för häckande 
fåglar. Man kan se området som en sista rest av det skogsparti som finns mitt 
i Laknäs by.  
Kommunekologen har yttrat sig enligt följande: Här ser det ut att ha varit 
betat under senare år och det syns tydligt att det är här som stenar från 
omgivande åker och betesmarker hamnat genom åren. Den här typen av 
mark, naturbetesmark, lyfts allt högre i naturvärde då den blir allt mer 
ovanligt förekommande. Det är både natur- och kulturhistoriska värden. 
Betesmark med denna variation, stenrösen som är solbeslysta och andra 
inte, öppet och mer träd, olika sorters lövträd -  ger goda förutsättningar för 
biolgisk mångfald. Livsmiljöer för pollinerare av olika slag, insekter och 
svampar mfl.  
 
Samhällsbyggnadsutskottet saknar med hänvisning till ovanstående 
redogörelse för natur- och kulturvärden på platsen möjlighet att uttala en 
positiv inställning till aktuell ansökan. 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Sökanden ges möjlighet att ta del av ovanstående och inkomma med 
synpunkter inom tre veckor efter mottagandet av detta protokoll. 
 
 

Beslutet skickas till 
Sökande REK 
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Motivering 
Åtgärden ligger inom område med gällande detaljplan.  
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap. 30 §. 

Upplysningar 
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked 
(enligt PBL 10 kap 3§). Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk 
trots att det inte fått laga kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet 
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar eftersom beslutet kan komma att 
upphävas om det överklagas. 
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.  
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. 
 
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 
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5. Avgift: 10 529 kronor (faktura skickas separat) 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2022-04-19 och beslut fattades 2022-05-25, vilket innebär att lagstadgade 
tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 
a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår av bilagan. 

Motivering 
Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt PBL 2 kap. 4-5 §§ och 8 kap 
9 §. 
Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18c kan 
anföras att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark. 
 
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av 
mark- och vattenresurserna enligt miljöbalken 3 kap samt med den 
kommunala översiktsplanen. 
Ansökt åtgärd uppfyller kraven i PBL 2 kap. och ska inte föregås av 
detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i PBL 4 kap. 2 eller 3 §. 
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap. 
31 §. 
 
Bilagor 

1. Ritningar som ingår i beslutet 
2. Kontrollplan 

Upplysningar 
Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet, varför utgången av besvärstiden 
- tre veckor från den dag Länsstyrelsen fått del av beslutet - bör avvaktas. 
  
Strandskyddsdispensens giltighetstid sammanfaller med bygglovet. 
 
Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som avses med 
dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den 
dag då beslutet vunnit laga kraft. 
 
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. 
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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 
Länsstyrelsen 

20Protokoll samhällsbyggnadsutskottet 2022-05-25
(Signerat, SHA-256 56D7172DB341DF93F762426D710EF61CA0CC221281DEFE28CCBF3402C7E8D7EC)

Sida 20 av 44



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(3) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-25 

 
  

Samhällsbyggnadsutskottet   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 95 Dnr 2022/432 

Nybyggnad av avloppspumpstation Åkerö 64:4 

Beskrivning av ärendet 
Fastighet: ÅKERÖ 64:4 
Sökande: Leksand Vatten AB 
 Box 234 
 793 25 Leksand 
Åtgärden avser uppförande av avloppspumpstation på fastigheten Åkerö 
64:4. För området gäller detaljplan.  
Åtgärden strider mot detaljplanen genom att pumpstationen placeras på 
parkmark, placeringen kan dock inte göras någon annanstans då den förläggs 
över befintliga ledningar. Avvikelsen kan dock betraktas som liten.  
Berörda angränsande fastighetsägare har underrättats. De har ingen erinran. 
Sökanden kommer och ska utföra byggnaden så att den smälter in i 
omgivningen i samråd med stadsarkitekten. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2022-03-31 
Ritning 2022-03-31 
Situationsplan 2022-05-17 

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: 4 057 kronor (faktura skickas separat) 

21Protokoll samhällsbyggnadsutskottet 2022-05-25
(Signerat, SHA-256 56D7172DB341DF93F762426D710EF61CA0CC221281DEFE28CCBF3402C7E8D7EC)

Sida 21 av 44



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(3) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-25 

 
  

Samhällsbyggnadsutskottet   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2022-03-31 och beslut fattades 2022-05-25, 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 Stadsarkitekt 
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 §). 
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.  
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Tala också om varför du menar att samhällsbyggnadsutskottet beslut är 
felaktigt och vilken ändring Du vill har i beslutet. 
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer. 
Samhällsbyggnadsutskottet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor 
från den dag du fick del av beslutet.  
 
Samhällsbyggnadsutskottet sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i 
Dalarnas län för prövning. 

Beslutet skickas till 
Sökande 
Underrättelse till grannar 
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§ 96 Dnr 2022/485 

Nybyggnad inglasad uteservering Rektangeln 5 

Beskrivning av ärendet 
Fastighet: REKTANGELN 5 
Sökande: RESTAURANG BOGAZ AB 
 Torget 1 
 793 31 Leksand 
Åtgärden avser nybyggnad av inglasad uteservering på fastigheten 
Rektangeln 5. Fastigheten har tidigare haft en inglasad uteservering med en 
markis, men ansökan avser nu förändring då ett skjutbart glasat tak ska 
monteras med nya skjutpartier för väggar. 
För området gäller detaljplan. Åtgärden överensstämmer med gällande 
detaljplan. Aktuell fastighet är bebyggd. 
Brandkåren har lite synpunkter på den inlämnade brandskyddsbeskrivningen 
som ska lösas innan startbesked kan lämnas. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2022-04-12 
Ritning 2022-04-12 
Situationsplan 2022-04-12 

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

§. 
2. Avgift: 5 501 kronor (faktura skickas separat) 

Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2022-04-12 och beslut fattades 2022-05-25, vilket innebär att lagstadgade 
tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 
a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår av bilagan. 
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Motivering 

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

1. Ritningar som ingår i beslutet 
2. Remissyttrande från Brand 
3. Granneyttrande 
4. 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. 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. 
 
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. 
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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 
Fastighetsägare  
Underrättelse om beviljat bygglov till grannar 
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Miljöenheten förordar att avloppsfrågan ska lösas genom en 
gemensamhetsanläggning. Utredning behöver göras av markförhållandena 
och själva möjligheten för utförandet av en ”större” avloppsanläggning på 
den aktuella platsen. Om exempelvis marken skulle bestå av lera och renat 
avloppsvatten behöva ledas till biflöde till Limsjön kan eventuellt samråd 
behöva göras med Länsstyrelsen. 
Bedömning av om det finns behov av att lösa VA-frågan i ett större 
sammanhang kan komma att framgå av den uppdaterade VA-planen.  
För vattenuttag kan krävas anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet. 
 
LRF Leksand säger nej till förhandsbesked på  
Vi måste värna om den åkermark som finns och som dessutom ligger närma 
brukningsenheten till dem som brukar marken och därmed stärka 
livsmedelsförsörjningen. 
 
Enligt plan- och bygglagen (PBL) 2 kap 2 § ska planläggning och 
prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt denna lag ska syfta 
till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som 
områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. 
Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en 
god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och 
vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§ miljöbalken ska tillämpas. 
Enligt PBL 2 kap 4 § ska det vid planläggning och i ärenden om bygglov 
eller förhandsbesked enligt denna lag får mark tas i anspråk för att bebyggas 
endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. 
Enligt plan- och bygglagen (PBL) 2 kap. 5 § gällande ärenden om 
förhandsbesked ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet med hänsyn till  
1. människors hälsa och säkerhet, 
 2. jord-, berg- och vattenförhållandena, 
 3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, 
elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt, 
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt 
bullerstörningar, och 
 5. risken för olyckor, översvämning och erosion. 
Enligt PBL 2 kap. 6 § gällande ärenden om förhandsbesked ska bebyggelse 
utformas och placeras på den avsedda marken som är lämpligt med hänsyn 
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till b.la stads- och landskapsbild, natur- och kulturvärdena på platsen och 
intresset av god helhetsverkan. 
Enligt miljöbalken 3 kap 4 § får brukningsvärd jordbruksmark får tas i 
anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att 
tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses 
på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 
anspråk. 
Samhällsbyggnadsutskottet anser dock att en liten del av jordbruksmarken 
tas i anspråk på fastigheten Vargnäs 3:7 så att den ansökta åtgärden kan 
tillåtas på platsen. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2022-03-21 
Situationsplan 2022-03-21 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Förhandsbesked beviljas. 
2. Avgift: 10 770 kronor (faktura skickas separat).  

Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2022-03-21 och beslut fattades 2022-05-25, 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). 

 
Bilagor 

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

Beslutet skickas till 
Sökande 
Sakägare 
LRF 
Underrättelse till grannar 
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I det aktuella området finns flera sälgar i brynen och inom området och 
vidare några äldre lövträd med hål och fågelbon. Många olika fågelarter 
noterades vid besöket.   
 
Miljöenheten förordar att avloppsfrågan ska lösas genom en 
gemensamhetsanläggning. Utredning behöver göras av markförhållandena 
och själva möjligheten för utförandet av en ”större” avloppsanläggning på 
den aktuella platsen. Om exempelvis marken skulle bestå av lera och renat 
avloppsvatten behöva ledas till biflöde till Limsjön kan eventuellt samråd 
behöva göras med Länsstyrelsen. 
Bedömning av om det finns behov av att lösa VA-frågan i ett större 
sammanhang kan komma att framgå av den uppdaterade VA-planen.  
För vattenuttag kan krävas anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet. 
 
LRF Leksand säger nej till förhandsbesked på  
Vi måste värna om den åkermark som finns och som dessutom ligger närma 
brukningsenheten till dem som brukar marken och därmed stärka 
livsmedelsförsörjningen.  
Enligt plan- och bygglagen (PBL) 2 kap 2 § ska planläggning och 
prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt denna lag ska syfta 
till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som 
områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. 
Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en 
god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och 
vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§ miljöbalken ska tillämpas. 
Enligt PBL 2 kap 4 § ska det vid planläggning och i ärenden om bygglov 
eller förhandsbesked enligt denna lag får mark tas i anspråk för att bebyggas 
endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. 
Enligt plan- och bygglagen (PBL) 2 kap. 5 § gällande ärenden om 
förhandsbesked ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet med hänsyn till  
1. människors hälsa och säkerhet, 
 2. jord-, berg- och vattenförhållandena, 
 3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, 
elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt, 
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt 
bullerstörningar, och 
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 5. risken för olyckor, översvämning och erosion. 
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. 
Enligt miljöbalken 3 kap 4 § får brukningsvärd jordbruksmark får tas i 
anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att 
tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses 
på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 
anspråk. 
Ett ianspråktagande på den aktuella platsen strider således mot intentionerna 
i PBL 2 kap 2 och 2 kap 4-6 §§.  

Beslutsunderlag 
Ansökan 2022-03-21 
Situationsplan 2022-03-21 

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

synpunkter inom tre veckor efter mottagandet av detta protokoll. 

Beslutet skickas till 
Sökande 
Sakägare 
LRF 
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§ 99 Dnr 2022/492 

Nybyggnad Reklamskylt Noret 2:50 

Beskrivning 
Fastighet: NORET 2:27, NORET 2:50 
Sökande: Ronja & Robin Aktiebolag 
 Faluvägen 16 
 793 30 Leksand 
Åtgärden avser uppförande av reklamskylt på fastigheten Noret 2:27 och 
Noret 2:50. För området gäller detaljplan. Åtgärden överensstämmer med 
gällande detaljplan. Aktuell fastighet är bebyggd. 
Trafikverket har inga synpunkter på utförandet. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2022-04-12 
Situationsplan 2022-04-12 

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: 8 114 kronor (faktura skickas separat) 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2022-04-12 och beslut fattades 2022-05-25, 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. 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 §). 
 
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. 
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Beslutet skickas till 
Sökande 
Underrättelse grannar 
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§ 100 Dnr 2022/623 

Ansökan om utökad serveringsyta samt öppettid till 
03.00, Midsommarhelgen, Fred´s Burger 

Beskrivning av ärendet 
Leksands Gårdscaféet AB har hos Myndighetsavdelningen ansökt om 
tillfälligt utökad serveringsyta enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622)  
Serveringstillståndet är avsett att gälla 20220624-20220626. 
Ansökta serveringstider är 18.00 – 03.00 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat 2022-05-23 

• Utredning daterad 2022-05-23 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Bevilja Leksands Gårdscaféet AB tillfälligt utökad serveringsyta till 

klockan 02.00 perioden 2022-06-24 – 2022-06-26, vid Fred´s Burger, 
Torget 7, 793 31 Leksand 

Beslutet skickas till 
Sökande 
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§ 101 Dnr 2022/624 

Ansökan om tillfälligt utökad öppettid till 03.00 Fred´s 
Burger 

Beskrivning av ärendet 
Leksands Gårdscaféet AB har hos Myndighetsavdelningen ansökt om 
tillfälligt utökad serveringstid enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622). 
Serveringstillståndet är avsett att gälla till och med 2023-03-31. 
Ansökta serveringstider är måndag-tisdag 11-01, onsdag-lördag 11-03, dag 
före helg och helgdag (röd dag) 11-03. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Se utredning daterad 2022-05-23 

Beslutsunderlag 
• Utredning daterad 2022-05-23 

• Tjänsteutlåtande daterad 2022-05-23 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Bevilja Leksands Gårdscaféet AB tillfälligt utökad serveringstid till 

03.00 fredagar, lördagar samt dag före röd dag perioden 2022-06-01-
2023-01-01, vid Fred´s Burger, Torget 7, 793 31 Leksand.  

Beslutet skickas till 
Sökande 
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§ 102 Dnr 2022/625 

Ansökan om tillfälligt tillstånd, Midsommarfesten 
(Rättvik Bowling & Krog) Gröna rummet – Kyrkallén, 
Leksand 

Beskrivning av ärendet 
Rättvik Bowling & Krog AB har hos Myndighetsavdelningen ansökt om 
tillfälligt tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) om att servera 
starköl vin spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker vid ovan rubricerat 
serveringsställe. Serveringstillståndet är avsett att gälla 20220624 - 
20220626. 
Ansökt serveringstid är 11.00 – 02.00. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat 2022-05-23 

• Utredning daterad 2022-05-23.  

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Bevilja Rättvik Bowling & Krog AB med organisationsnummer 

556691-4304 tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten perioden 
2022-06-24 – 2022-06-26 vid Gröna rummet – Kyrkallén, Leksand. 

 

Beslutet skickas till 
Sökande 
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§ 103 Dnr 2020/345 

Naturreservat Åkersön 

Beskrivning av ärendet 
Området är tätortsnära beläget intill Åkerö by och Leksands 
folkhögskola. I nära anslutning finns skolor och centrala Leksand. 
Vandringslederna Se människan och Siljansleden går genom området 
och österut ansluter strandpromenaden längs älven mot Övermo. 
Genom området går stigen Se människan som är ett konstprojekt i 
naturmiljö skapad i samarbete med och anpassad för personer med 
funktionsvariation. Området har höga naturvärden och höga sociala 
värden. Skogen utgörs till största delen av fuktig och bördig löv- och 
blandskog med gynnsamma miljöer för växter, vedsvampar, fåglar och 
insekter som annars är ovanliga i omgivningarna. I skogen finns gott 
om grova träd och grov död ved. 
Områdets höga natur- och friluftsvärden motiverar att området skyddas 
mot framförallt avverkning och exploatering. Områdets totalareal är 
7,2 ha. 
  
Områdets betydelse som natur- och friluftsområde har länge varit känt 
för kommunen. En process att bilda naturreservat inleddes i december 
år 2004, processen nådde den gången inte fram till beslut och ärendet 
blev vilande från och med år 2007. År 2011 invigdes kulturstigen Se 
människan i området. 
Processen om reservatsbildning återupptogs år 2020. Området 
värderades under året och ett skifte inköptes i samband med detta. 
Förutom en liten del (0,3 ha) där markägaren valt att skriva 
intrångsavtal ägs marken idag av Leksands kommun. 
  
Under våren 2021 tog kommunen fram ett förslag till beslut och en 
skötselplan för området som skickades på remiss till alla intressenter i 
området. Ärendet är nu klart för beslut.  

Beslutsunderlag 
Förslag till reservatsbeslut och skötselplan samt beslutskarta. 
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Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige 

1. Med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken att förklara det område som 
avgränsats på bifogad karta, bilaga 1, som naturreservat. Kommunen 
fastställer samtidigt skötselplanen, enligt bilaga 2, med stöd av 3 § 
förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken. 
Naturvårdsförvaltare ska vara Leksands kommun. 

Beslutet skickas till 
Strategisk planering 
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§ 104 Dnr 2022/242 

Ansökan om upphävande av Barkdals 
vattenskyddsområde 

Beskrivning av ärendet 
Leksand Vatten AB har ansökt hos Länsstyrelsen om upphävande av 
vattenskyddsområde för Barkdals vattentäkt. Barkdals vattentäkt togs ur 
bruk 2012 på grund av kvalitetsproblem och påverkan av ytvatten.  
Borrhålen pluggades igen och det finns inga planer på att återuppta 
vattentäkten och vattenskyddsområdet fyller inte längre något syfte. Barkdal 
vattenverk är kvar men används sedan 2012 endast för tryckstegring. Det 
område som tidigare försörjdes av Barkdals vattentäkt försörjs sedan 
nedläggningen av vatten från Mjälgen vattentäkt.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Miljöenheten har ingen erinran mot Leksand Vatten AB:s ansökan gällande 
upphävande av Barkdals vattenskyddsområde. Åtgärder har redan vidtagits i 
form av igenpluggning av brunnarna. Livsmedelslagstiftningen innehåller 
inga krav på att reservvattentäkter ska finnas. Men det är ändå av största 
betydelse att det finns reservvatten och det är en viktig fråga i 
beredskapsarbetet.  
Leksand Vatten AB ser dock inget behov av att använda Barkdal varken som 
reservvatten eller nödvatten. Detta på grund av kvalitetsbrister på råvattnet 
samt redan befintlig god reservkapacitet som uppnås genom att de tre övriga 
vattentäkterna kan agera reservvatten till varandra. 

Beslutsunderlag 
• Ansökan om upphävande av vattenskyddsområde för Barkdals 

vattentäkt, Leksands kommun. 
• Komplettering 2022-04-28 
• Tjänsteutlåtande 2022-05-13 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Samhällsbyggnadsutskottet i Leksands kommun har inget att erinra 

mot upphävandet av Barkdals vattenskyddsområde. 
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Beslutet skickas till 
dalarna@lansstyrelsen.se (ange dnr 1880-2022) 
Plan- och kartavdelningen Leksands kommun 
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§ 105 Dnr 2022/558 

Mål- och resultatrapporter 2022 

Beskrivning av ärendet 
Sektorerna tar fram mål- och resultatrapport för 2022. Rapporten innehåller 
en uppföljning av politiska mål och fokusområden.  Faktiska resultat utifrån 
angivna indikatorer blir redovisade i rapporten om sådana finns tillgängliga 
vid tidpunkten för rapportens framtagande. Avvikelser som framkommer blir 
redovisade i rapporten.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande, daterat 2022-04-28 

• Mål- och resultatrapport 1 samhällsutvecklingssektorn 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Lägga rapporten till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef samhällsutveckling 

43Protokoll samhällsbyggnadsutskottet 2022-05-25
(Signerat, SHA-256 56D7172DB341DF93F762426D710EF61CA0CC221281DEFE28CCBF3402C7E8D7EC)

Sida 43 av 44



Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Sebastian LarssonNamn: 
2022-06-02 11:03Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
56D7172DB341DF93F762426D710EF61CA0CC221281DEFE28CCBF3402C7E8D7EC

Mats RönnbladNamn: 
2022-06-02 17:41Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
56D7172DB341DF93F762426D710EF61CA0CC221281DEFE28CCBF3402C7E8D7EC

Protokoll samhällsbyggnadsutskottet 2022-05-25
(Signerat, SHA-256 56D7172DB341DF93F762426D710EF61CA0CC221281DEFE28CCBF3402C7E8D7EC)

Sida 44 av 44




