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Ärendelista 
 

 § 107 Detaljplan för Rosen västra (Edshult 1:36 m.fl.) DNR: 2016/603 
 § 108 Detaljplan för Hallen 67:1 m.fl. 
 § 109 Avdelningschefer samhällsutveckling informerar 2022 
 § 110 Meddelande samhällsbyggnadsutskottet 2022 
 § 111 Vatten- och fiskevårdsprogram 
 § 112 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 
 § 113 Förhandsbesked Bostadshus/ Fritidshus  
 § 114 Nybyggnad av fritidshus  
 § 115 Nybyggnad av fritidshus  
 § 116 Ändrad användning, från Gym till Bistro Noret 2:41 
 § 117 Tillbyggnad, parkering Noret 2:41 
 § 118 Nybyggnad av garagebyggnad  strandskyddsdispens 
 § 119 Nybyggnad av en/tvåbostadshus, 6 
 § 120 Nybyggnad av en/tvåbostadshus, carport/förråd, installation eldstad,  

 
 § 121 Ansökan om tillstånd att servera alkoholhaltiga drycker food court Leksands 

sommarland 
 § 122 Nybyggnad av stödmur,  
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§ 107 Dnr 2016/603 

Detaljplan för Rosen västra (Edshult 1:36 m.fl.) DNR: 
2016/603 

Beskrivning av ärendet 
Detaljplanens huvudsyfte är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus upp 
till tre våningar inom del av fastigheten Edshult 1:36 och 1:122. Särskild 
hänsyn har tagits till att tillskapa utblickar och siktlinjer från Övermo gård 
mot Noret och norra älvstranden. Planområdet är beläget öster om 
Leksandbrons södra brofäste. 
 
Utskottet för samhällsbyggnad lämnade positivt planbesked för detaljplan 
2018-10-25 § 135. För området gäller Översiktsplan för Leksands kommun 
2014, som blev antagen 2014-07-10. Planen ingår i planeringsområdet 
Tätorten Leksand, där de generella riktlinjerna gäller. 
 
Planområdet omfattas av två gällande detaljplaner. Detaljplan Ros´ns lada 
(Edshult 1:36, 1:117 m.fl.), laga kraft 2011-01-17 (L558). Aktuellt område 
är inom planen utlagd som huvudgata, friluftsområde och bostäder. 
Detaljplan Edshult 1:36 m.fl. (Korsnäsgården), fastställd 1986-03-26 (L418). 
Aktuellt område är inom planen utlagd som parkmark. 
 
Under detaljplanearbetet har bland annat utredningar för buller, geoteknik 
och dagvatten tagits fram. Ingen av utredningarna påvisar att det inte är 
lämpligt att exploatera området, slänten i det nordvästra hörnet kommer dock 
behöva bearbetas ur risk- och säkerhetsaspekter vid en exploatering. 
 
I samband med detaljplanearbetet har en undersökning om betydande 
miljöpåverkan för detaljplanearbetet arbetats fram. Undersökningen syftar 
till att avgöra om en strategisk miljöbedömning behöver genomföras. En 
undersökning om betydande miljöpåverkan ska genomföras för alla planer 
och program för att ta ställning till om planen eller programmet kan medföra 
betydande miljöpåverkan. 
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Undersökningen som har genomförts har visat att genomförandet av 
detaljplanen i stort sett inte innebär någon negativ miljöpåverkan och därmed 
inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Plan- och kartavdelningens bedömning av undersökningen är att 
genomförandet av detaljplanen inte kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken 
behöver därför inte göras. 
Plan- och kartavdelningen bedömer att detaljplanen kan sändas ut på samråd. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Planbeskrivning 
Plankarta med bestämmelser  
 
Övriga samrådshandlingar 
Undersökning av betydande miljöpåverkan  
Geoteknisk undersökning  
Bullerutredning  
Dagvatten PM 
Markteknisk undersökningsrapport, MUR  
Fältinventering innehållande växtinventering, 
naturvärdesbedömning, utredning av siktlinjer samt påverkan 
på strandskydd  
Kompletterande PM, naturvärdesinventering  
Åtgärdsplan för släntstabilisering  
Antikvarisk konsekvensbedömning  

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Upprättad detaljplan godkänns för samråd. 
2. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan, en 

strategisk miljöbedömning behöver därför inte tas fram. 

Beslutet skickas till 
Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB, Box 260, 793 26, Leksand               
och Plan-och kartavdelningen Leksands kommun. 
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§ 108 Dnr 2019/296 

Detaljplan för Hallen 67:1 m.fl. 

Beskrivning av ärendet 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra förtätning av friliggande bostäder på ett 
sätt som tar hänsyn till områdets värdefulla landskapsbild, siktlinjer samt 
natur- och kulturvärden. 
Utskottet för samhällsbyggnad lämnade positivt planbesked för detaljplan 
2021-01-09 § 206. För området gäller kommunens översiktsplan från 2014. 
Planområdet ingår i planeringsområdet Tätorten Siljansnäs där de generella 
riktlinjerna är rådande. Enligt översiktsplanen ska ny bebyggelse lokaliseras 
inuti befintliga byklasar och anpassning bör göras till det äldre 
byggnadsskicket vad gäller skala, material, färg och form. 
Planområdet omfattar fastigheterna Hallen 67:1, Hallen 105:1 och Almo 
129:1. För fastigheten Hallen 67:1 gäller Byggnadsplan för del av Backbyn, 
Hallen, Näsbyggebyn som vann laga kraft 1968. Ovannämnda fastighet 
regleras i den tidigare planen som allmän plats för parkändamål. Övriga 
fastigheter är inte detaljplanelagda sedan tidigare.  
Under detaljplanearbetet har en bedömning av betydande miljöpåverkan, en 
arkeologisk utredning samt en naturvärdesinventering gjorts. Det har under 
detaljplanearbetet inte framkommit något som påvisar att det inte är lämpligt 
att exploatera området för bostadsbyggnation. 
I samband med detaljplanearbetet har en undersökning om betydande 
miljöpåverkan för detaljplanearbetet arbetats fram. Undersökningen syftar 
till att avgöra om en strategisk miljöbedömning behöver genomföras. En 
undersökning om betydande miljöpåverkan ska genomföras för alla planer 
och program för att ta ställning till om planen eller programmet kan medföra 
betydande miljöpåverkan. 
Undersökningen som har genomförts har visat att genomförandet av 
detaljplanen i stort sett inte innebär någon negativ miljöpåverkan och därmed 
inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Plan- och kartavdelningens bedömning av undersökningen är att 
genomförandet av detaljplanen inte kan antas medföra en betydande 
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miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken 
behöver därför inte göras. 
Plan- och kartavdelningen bedömer att detaljplanen kan sändas ut på samråd. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Planbeskrivning 
Plankarta med bestämmelser  
Övriga samrådshandlingar: 
Undersökning av betydande miljöpåverkan  
Arkeologisk utredning 
Naturvärdesinventering 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Upprättad detaljplan godkänns för samråd. 
2. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan, en 

strategisk miljöbedömning behöver därför inte tas fram. 

Beslutet skickas till 
Sökande 
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§ 109 Dnr 2022/104 

Avdelningschefer samhällsutveckling informerar 2022 

Beskrivning av ärendet 

Avdelningschefer samhällsutveckling informerar 2022 
Chef strategisk planering Anna Ograhn, informerar bland annat om 
följande: 
Trafik 

• Fortsatt mycket arbete med enskilda vägar. 
• Fokus även på andra frågor kopplade till evenemang under 

sommaren, såsom polistillstånd och parkering.  
Natur 

• Rekrytering av ersättare för kommunens naturvårdare pågår.  
• Ser över vandringsleder, växer mycket på försommaren. 
• Kommunens ekolog har arrangerat slåtterkurser vilka har visat sig 

mycket populära och uppskattade. 
 

Översiktlig planering 
• Paradparken mellan nya sporthallen och sammilsdalsskolan håller på 

att färdigställas.  
• Utsmyckning bro ut till Udden kommer troligtvis kunna installeras 

inom kort.  
 
Myndighetschef Jonas Slars, informerar bland annat om följande:  
Byggenheten 

• Fortsatt mycket byggärenden, ser inga tendenser till minskning av 
inkommande byggärenden.  

• Avdelningen kommer ha bemanning hela sommaren.  
 
Miljöenheten 

• Projekt tillsyn på förskolor, kommer presentera under hösten.  
• Alkoholärenden, flera som kommit in sent. En normal 

handläggningstid är ca 2 månader.  
• Kommunens har genomfört tillsyn av evenemang under midsommar, 

samtliga har varit lugna, inte en enda incident har rapporterats.  
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• Badvattenprover har tagits, samtliga har sett bra ut. Ny kommer 
genomföras nästkommande vecka.  

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  

Beslutet skickas till 
Sektorchef samhällsutveckling 
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§ 110 Dnr 2022/105 

Meddelande samhällsbyggnadsutskottet 2022 

Beskrivning av ärendet 
• Överklagan av förhandsbesked för bostadshus på fastigheten  

. Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 20 januari 2022 att 
avslå ansökan om förhandsbesked. Beslutet överklagades och 
länsstyrelsen har nu fattat beslut i ärendet och avslår överklagan. 
Detta beslutar i sin tur överklagat och överlämnats till mark- och 
miljödomstolen för prövning.  

• Länsstyrelsen beslutar att godkänna Leksands kommuns beslut den 
25 maj 2022 i ärende  om strandskyddsdispens för 
tillbyggnad av fritidshus och nybyggnad av carport på fastigheten 

, Leksands kommun. 

• Mark- och miljödomstolen har kallat till syn i ärendet gällande 
överklagan av bygglov samt olovlig markutfyllnad på fastigheten 

. 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  

Beslutet skickas till 
Sektorchef samhällsutveckling 
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§ 111 Dnr 2022/487 

Vatten- och fiskevårdsprogram 

Beskrivning av ärendet 
Kommunen har tagit fram ett förslag till vatten- och fiskevårdsprogram 
som efter att ha varit ute på samråd nu färdigt att antas.  
 
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 
fiskevårdsplan för kommunen. Efter att ärendet togs upp på 
samhällsbyggnadsutskottet beslutades det att dokumentet ska heta 
vatten- och fiskevårdsprogram i stället för plan eftersom det inte 
innehåller uppföljningsbara mål och andra parametrar som en plan bör 
omfatta. 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.  
 
Programmet har nu varit ute på samråd hos kommunens 
fiskevårdsföreningar samt Länsstyrelsen. Under samrådet framkom 
inga synpunkter som föranleder ändringar inför antagandet av 
programmet. Några ändringar av mindre karaktär (tex ändring av 
felskrivet namn på Hedbäcken) kan justeras även efter det att 
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programmet antagits. Det framfördes även synpunkter och information 
som bör beaktas vid framtida revideringar av programmet eller om 
kommunen avser att ta fram en plan för vatten- och fiskevårdsfrågor. 
Inkomna synpunkter från samrådet redovisas i bifogad bilaga. 

Beslutsunderlag 
Förslag till vatten- och fiskevårdsprogram för Leksands kommun, 2022-04-
22 
Tjänsteutlåtande, 2022-06-08 
Bilaga inkomna synpunkter 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Att anta vatten- och fiskevårdsprogrammet. 

Beslutet skickas till 
Åsa Rydell Strategisk planering, naturvård 
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§ 112 Dnr  

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag inkom till Leksands kommun 2022-
03-08 och avsåg: ramp vid entrén, tröskelkilar till badrum, ta bort 
duschkabin, sätta upp duschvägg och trapphiss till kök. 

Beslutsunderlag 
Utredning daterat 2022-06-23 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Avslå ansökan om bidrag för ramp vid entrén och tröskelkilar till 

badrummet. 
2. Avslå ansökan om bidrag för att ta bort duschkabin, sätta upp 

duschvägg och trapphiss till kök. 

Beslutet skickas till 
Sökande  
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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 
till b.la stads- och landskapsbild, natur- och kulturvärdena på platsen och 
intresset av god helhetsverkan. 
Besök har gjorts på platsen och det kan konstateras att det finns en väg en bit 
fram till den tilltänkta etableringsplatsen. Det stråk som går från befintlig 
väg ut till Israelsbodsön är ingen väg utan mer en stig som går fram till den 
tilltänkta platsen för etablering. En strandskyddsdispens krävs därför för att 
anlägga en riktig väg till platsen. Bedömningen är dock att en tilltänkt 
etablering på denna plats skulle innebära att ett ianspråktagande på den 
aktuella platsen strider mot intentionerna i PBL 2 kap 2 och 2 kap 4-6 §§. 
Platsen är olämplig för bebyggelse och det allmänna intresset väger större att 
platsen inte etableras. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2022-04-25 
Situationsplan 2022-05-02 

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

synpunkter inom tre veckor efter mottagandet av detta protokoll. 

Beslutet skickas till 
Sökande 
 

14Protokoll samhällsbyggnadsutskottet 2022-06-30
(Signerat, SHA-256 E403C7724DC87463A6D9D6F51F6E098AF6289DD8C69980B1FB45585C2C8F7216)

Sida 14 av 40





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(3) 

Sammanträdesdatum 
2022-06-30 

 
  

Samhällsbyggnadsutskottet   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2022-04-27 
Planritning 2022-06-30 
Fasadritning 2022-06-30 
Sektionsritning 2022-06-30 
Situationsplan 2022-06-30 

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

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

kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: 
Namn: Roger Bodeholt 

3. Avgift: 13 794 kronor (faktura skickas separat) 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2022-04-27 och beslut fattades 2022-06-30, vilket innebär att lagstadgade 
tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 
a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår av bilagan. 

Motivering 

Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av 
mark- och vattenresurserna enligt miljöbalken 3 kap samt med den 
kommunala översiktsplanen. 

Ansökt åtgärd uppfyller kraven i PBL 2 kap. och ska inte föregås av 
detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i PBL 4 kap. 2 eller 3 §. 
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap. 
31 §. 
 
Bilagor 

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

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

Beslutet skickas till 
Sökande 
Angränsande fastighetsägare 
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Anmälan kontrollansvarig 2022-05-09 
Situationsplan 2022-05-09 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Liten avvikelse medges från gällande detaljplan. 

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

2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: 
Namn: Jan-Erik Stors 

3. Avgift: 13 794 kronor (faktura skickas separat) 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2022-05-09 och beslut fattades 2022-06-30, vilket innebär att lagstadgade 
tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 
a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår av bilagan. 

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

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

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.  
 
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 
förrän samhällsbyggnadsutskottet har gett ett slutbesked, om utskottet inte 
beslutar annat. 
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Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §). 
 
Om fastigheten saknar gatuadress och/eller gatunummer kontakta 
kommunen.  
 
Beslutet får laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes 
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet. 
 
Hur man överklagar 
Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till Leksands kommun,  
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se. 
 
Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om.  
Tala också om varför du menar att samhällsbyggnadsutskottet beslut är 
felaktigt och vilken ändring Du vill har i beslutet. 
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer. 
Samhällsbyggnadsutskottet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor 
från den dag du fick del av beslutet.  
 
Samhällsbyggnadsutskottet sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i 
Dalarnas län för prövning. 
 

Beslutet skickas till 
Sökande 
Sakägare underrättelse 
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§ 116 Dnr 2022/627 

Ändrad användning, från Gym till Bistro Noret 2:41 

Beskrivning av ärendet 
Fastighet: NORET 2:41, NORET 2:42 
Sökande: Limhagen Fastigheter AB 
 Faluvägen 24 
 793 30 Leksand 
Ansökan avser ändrad användning av del av byggnad för restaurang/bistro på 
fastigheten Noret 2:41. För området gäller detaljplan. Åtgärden 
överensstämmer med gällande detaljplan. Aktuell fastighet är bebyggd. 
Brandkåren påtalar att Tillstånd till hantering av brandfarlig vara (gasol) 
krävs. Detta tillstånd söks hos Brandkåren Norra Dalarna. Mänger över 2 
liter gasol som hanteras i yrkesmässig publik verksamhet kräver tillstånd för 
att hanteras. 
• Imkanal i ett storkök skall regelbundet rengöras och kontrolleras, därmed 
behöver en anmälan om denna anläggning ske till Bramstedts 
Skorstensfejeri.  
• En reviderad brandskyddsbeskrivning för verksamhetens ändring skall 
delges Brandkåren Norra Dalarna. 
Miljöenheten har inga synpunkter gällande ändrad användning från gym till 
bistro. 
En livsmedelsverksamhet ska registreras hos kommunens miljöenhet innan 
den startar. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2022-05-09 
Planritning 2022-05-09 
Fasadritning 2022-05-09 
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Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 30 

§. 
2. Avgift: 10 722 kronor (faktura skickas separat) 

Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2022-05-09 och beslut fattades 0200-05-09, vilket innebär att lagstadgade 
tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 
a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår av bilagan. 

Motivering 

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

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

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 ska hållas och anmälan om en certifierad kontrollansvarig 
ska inlämnas i detta ärende. Kontakta byggnadsinspektör Maths Ydron 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. 
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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 underrättelse 
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§ 117 Dnr 2022/628 

Tillbyggnad, parkering Noret 2:41 

Beskrivning av ärendet 
Fastighet: NORET 2:41, NORET 2:42 
Sökande: Limhagen Fastigheter AB 
 Faluvägen 24 
 793 30 Leksand 
Åtgärden avser bygglov för parkering på fastigheten Noret 2:41 och Noret 
2:42. För området gäller detaljplan. Åtgärden överensstämmer med gällande 
detaljplan. Aktuell fastighet är bebyggd. 
Befintlig in/utfart skall nyttjas för ändamålet. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2022-05-09 
Situationsplan 2022-05-09 

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: 4636 kronor (faktura skickas separat) 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2022-05-09 och beslut fattades 2022-06-30, 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. 
Signerad kontrollplan ska inlämnas som underlag för slutbesked. 
 
Samhällsbyggnadsutskottets beslut om startbesked upphör att gälla den dag 
då beslutet om bygglov upphör att gälla. 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §). 
Beslutet får laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes 
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet. 
 
Hur man överklagar 
Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till Leksands kommun,  
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se. 
 
Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om.  
Tala också om varför du menar att samhällsbyggnadsutskottet beslut är 
felaktigt och vilken ändring Du vill har i beslutet. 
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer. 
Samhällsbyggnadsutskottet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor 
från den dag du fick del av beslutet.  
 
Samhällsbyggnadsutskottet sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i 
Dalarnas län för prövning. 

Beslutet skickas till 
Sökande 
Sakägare underrättelse 
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3. Avgift:7921 kronor (faktura skickas separat) 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2022-06-27 och beslut fattades 2022-06-30, 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 

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 
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 har hållits. 
 
 
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 §). 
 
Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet, varför utgången av besvärstiden 
- tre veckor från den dag Länsstyrelsen fått del av beslutet - bör avvaktas. 
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Strandskyddsdispensens giltighetstid sammanfaller med bygglovet. 
 
Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som avses med 
dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den 
dag då beslutet vunnit laga kraft. 
 
Beslutet 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 underrrättelse 
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Sektionsritning 2022-05-11 
Situationsplan 2022-05-11 

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

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

kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: 
Namn: Jan Erik Stors 
Adress: Bergsängs backar 65, Leksand 

3. Avgift: 12 345 kronor (faktura skickas separat) 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2022-06-08 och beslut fattades 2022-06-30, vilket innebär att lagstadgade 
tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 
a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår av bilagan. 

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

Upplysningar 
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked 
(enligt PBL 10 kap 3§). Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk 
trots att det inte fått laga kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet 
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar eftersom beslutet kan komma att 
upphävas om det överklagas. 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt 
samråd bifogas beslutet. 
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt PBL 10 
kap. 4 §. Signerad kontrollplan ska inlämnas som underlag för slutbesked. 
Samhällsbyggnadsutskottets beslut om startbesked upphör att gälla den dag 
då beslutet om bygglov upphör att gälla. 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §). 
 
Om fastigheten saknar gatuadress och/eller gatunummer kontakta 
kommunen.  
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. 
Kostnader för utstakning och lägeskontroll debiteras separat om de utförs av 
kommunen. 
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Beslutet får laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes 
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet. 
 
Hur man överklagar 
Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till Leksands kommun,  
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se. 
 
Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om.  
Tala också om varför du menar att samhällsbyggnadsutskottet beslut är 
felaktigt och vilken ändring Du vill har i beslutet. 
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer. 
Samhällsbyggnadsutskottet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor 
från den dag du fick del av beslutet.  
 
Samhällsbyggnadsutskottet sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i 
Dalarnas län för prövning. 

Beslutet skickas till 
Sökande 
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Adress: Gärde Djuravägen 1, Leksand 
3. Avgift: 26 430 kronor (faktura skickas separat) 

Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2022-06-13 och beslut fattades 2022-06-30, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister 
för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och 
bygglagen (2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår av bilagan. 

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

Upplysningar 
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked 
(enligt PBL 10 kap 3§). Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk 
trots att det inte fått laga kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet 
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar eftersom beslutet kan komma att 
upphävas om det överklagas. 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt 
samråd bifogas beslutet. 
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt PBL 10 
kap. 4 §. Signerad kontrollplan ska inlämnas som underlag för slutbesked. 
Samhällsbyggnadsutskottets beslut om startbesked upphör att gälla den dag då 
beslutet om bygglov upphör att gälla. 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §). 
 
Om fastigheten saknar gatuadress och/eller gatunummer kontakta kommunen.  
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. 
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Samhällsbyggnadsutskottet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från 
den dag du fick del av beslutet.  
 
Samhällsbyggnadsutskottet sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i 
Dalarnas län för prövning. 

Beslutet skickas till 
Sökande 
Sakägare som yttrat sig i ärendet med REK 
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§ 121 Dnr 2022/886 

Ansökan om tillstånd att servera alkoholhaltiga drycker 
food court Leksands sommarland 

Beskrivning av ärendet 
Mat vid Siljan AB har hos Myndighetsavdelningen ansökt om tillstånd enligt 
8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) om att servera starköl, vin samt andra 
jästa alkoholdrycker  till allmänheten vid ovan rubricerat serveringsställe. 
Serveringstillståndet är avsett att gälla under perioden 1/6 – 31/8.  
Ansökt serveringstid är 11:00 - 01:00. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
-bevilja Mat vid Siljan AB med org.nr. 556794-1769 tillfälligt 
serveringstillstånd till allmänheten perioden 2022-07-01 – 2022-08-31 vid 
Sommarland Food Court, Leksand 
 
-tillståndet avser servering av starköl, vin samt andra jästa alkoholdrycker till 
allmänheten 
 
-serveringen får påbörjas tidigast klockan 11.00 och avslutas senast klockan 
01:00 
 
-servering får endast ske inom serveringsytan  
 
-personal ska ha ständig uppsikt över serveringen 

Beslutsunderlag 
Utredning 2022-06-20 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Bevilja Mat vid Siljan AB med org.nr. 556794-1769 tillfälligt 

serveringstillstånd till allmänheten perioden 2022-07-01 – 2022-08-
31 vid Sommarland Food Court, Leksand 
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Beslutet skickas till 
Sökande 
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tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 
a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår av bilagan. 

Motivering 
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av 
mark- och vattenresurserna enligt miljöbalken 3 kap samt med den 
kommunala översiktsplanen. 
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 
Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk trots att det inte fått laga 
kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet kungjorts i Post- och Inrikes 
Tidningar eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överklagas. 
Signerad kontrollplan ska inlämnas som underlag för slutbesked. 
 
Samhällsbyggnadsutskottets beslut om startbesked upphör att gälla den dag 
då beslutet om bygglov upphör att gälla. 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §). 
 
Beslutet får laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes 
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet. 
 
Hur man överklagar 
Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till Leksands kommun,  
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se. 
 
Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om.  
Tala också om varför du menar att samhällsbyggnadsutskottet beslut är 
felaktigt och vilken ändring Du vill har i beslutet. 
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer. 
Samhällsbyggnadsutskottet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor 
från den dag du fick del av beslutet.  
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Samhällsbyggnadsutskottet sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i 
Dalarnas län för prövning. 
 

Beslutet skickas till 
Sökande 
Sakägare underrättelse 
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