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§ 123 Dnr 2022/892 

Leksand Vatten AB - Förslag till dagvattenstrategi och 
riktlinjer för Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 
Syftet med dagvattenstrategin och riktlinjer är att skapa förutsättningar för en 
långsiktigt hållbar hantering och avledning av dag- och dränvatten samt 
skyfall. Allt högre krav ställs vid såväl dimensionering av system för 
avledning av dagvatten och skyfall som val av goda byggmaterial och rening 
av smutsigt dagvatten. För att möta krav, behov och förändringar behövs 
gemensamma underlag för involverade parter. Samarbete mellan 
berördaparter behöver fördjupas och formaliseras och ansvarsfördelning 
tydliggöras och bli en del av en kontinuerlig och gemensam process. 
Tjänstemännen inom sektorn för samhällsbyggnad på Leksands kommun har 
tillsammans med Dala Vatten och Avfall AB under åren 2018 - 2019 arbetat 
med att ta fram en dagvattenstrategi med tillhörande riktlinjer för Leksands 
kommun.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Förslag till dagvattenstrategi och riktlinjer för Leksands 
kommun, daterad 2022-05-09. 
Förslag till dagvattenstrategi och riktlinjer, daterad 2022-06-08.  
Protokollsutdrag Leksand Vatten Ab § 44, daterad 2022-06-16.  

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut i 
kommunstyrelsen 

1. Anta förslag till dagvattenstrategi och riktlinjer.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 124 Dnr 2022/103 

Sektorchef samhällsutveckling informerar 2022 

Beskrivning av ärendet 
Sektorchef, Åke Sjöberg, informerade bland annat om: 

- Invigningen av den nya sporthallen i Leksand var den 22/8. 
- En ny näringslivschef är anställd från 1 oktober, rekryteringen av ny 

hållbarhetschef pågår och en ny säkerhets- och beredskapschef har 
anställts. 
 

- Arrangerade evenemang har gått bra under sommaren. 
- En dialog med intressenter för en eventuell hundpark fortgår.  
- Det pågår förättningsmöten gällande enskilda vägar. 
- Detaljplan Limsjöänget är överklagad.  
- Detaljplan Moskogsvägen pågår, svar gällande inventeringar väntas. 
- Renovering av ett antal kommunala skolor har pågått under 

sommaren. Sanering av förskolan Myran pågår. 
- Antalet medborgare i Leksands kommun fortsätter öka och beräknas 

nu vara 16 059 invånare.  
- Problem med klotter på olika kommunala fastigheter och parker.  

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Informationen läggs till handlingarna.  

Beslutet skickas till 
Sektorchef samhällsutveckling 
Verksamhetsekonom 
Kvalitétsutvecklare  
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§ 125 Dnr 2022/104 

Avdelningschefer samhällsutveckling informerar 2022 

Beskrivning av ärendet 
Myndighetschef, Jonas Slars: 
Miljö 

- Yttre tillsyn genomfördes under midsommarhelgen och inga större 
avvikelser rapporterades. 

- Rekrytering pågår för tillsättning av tjänsten alkoholhandläggare. 
- Inga incidenter har skett gällande matförgiftningar under sommaren. 
- Tillsyn på förskolor samt skolor planeras under hösten.  

Bygg 
- Det är mycket ärenden som kommer in till byggenheten. 
- Rekrytering av nya administratör till byggenheten pågår.  
- Fortsatt mycket klagomål, olovliga byggnationer.  

Chef för strategisk planering, Anna Ograhn: 
Trafik 

- Trafikutredning norra Leksand har påbörjats.   
- Trafikhandläggare är åter i tjänst efter föräldraledighet i september. 
- Ett arbete med att byta ut vägbelysning till ledarmaturer pågår. 

Natur  
- Rekrytering av naturvårdare är genomförd och tjänsten påbörjas i 

september.  
- Kurser har arrangerats under sommaren gällande blandannat 

hantering av ängsmark. 
Översiktsplanering 
Översiktsplanarbetet har startats upp igen efter sommaren. 
Kommunfullmäktige antog inriktningsbeslut i juni 2022.  
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Samhällsbyggnadsutskottets beslut  
1. Informationen läggs till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef 
Verksamhetsekonom 
Kvalitétsutvecklare  
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§ 126 Dnr 2022/105 

Meddelande samhällsbyggnadsutskottet 2022 

Beskrivning av ärendet 
• Länsstyrelsen beslutar att upphäva Samhällsbyggnadsutskottet i 

Leksands kommuns beslut den 24 mars 2022, dnr 2022/80, om 
strandskyddsdispens för båthus på fastigheten . 
Strandskyddsdispens medges alltså inte för båthuset. 

• Dom i Högsta Förvaltningsdomstolen gällande överklagan av 
tillämpning av lagen om tobak och liknande produkter; fråga om 
prövningstillstånd. Klagande Svadlings Livs AB. Mål nr 3891–22. 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 20 augusti 2020 att avslå 
Svadlings Livsmedel Aktiebolags ansökan om tillstånd för 
försäljning av tobaksvaror. (dnr 2021/818). 

• Dom i Högsta Förvaltningsdomstolen gällande överklagan av 
tillstånd enligt lagen om tobak och liknande produkter: fråga om 
prövningstillstånd.  Klagande Svadlings Livs AB. Mål nr 3892–22. 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 20 augusti 2020 att avslå 
Svadlings Livs Aktiebolags ansökan om tillstånd för försäljning av 
tobaksvaror. (dnr 2021/819). 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut  
1. Lägga informationen till handlingarna.  

Beslutet skickas till 
Sektorchef samhällsutveckling 
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§ 127 Dnr 2022/619 

Remiss - Förslag till Europaparlamentets och rådets 
förordning om fluorerade växthusgaser, om ändring av 
direktiv (EU) 2019/1937 och om upphävande av 
förordning (EU) nr 517/2014 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommun har mottagit en remiss från Miljödepartementet 
(diarienummer M2022/00983) gällande förslag till revidering av EU-
förordning om fluorerade växthusgaser. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Miljöenheten har granskat förslaget, och har inga synpunkter att framföra. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om 
fluorerade växthusgaser, om ändring av direktivet (EU) 2019/1937 och om 
upphävande av förordning, daterad 2022-08-05. 
Remiss från Miljödepartementet. 
Skrivelse/följebrev från Miljödepartementet. 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Besvara Miljödepartementet att Leksands kommun inte har några 

synpunkter gällande förslag till reviderad förordning om fluorerande 
växthusgaser.  

Beslutet skickas till 
Miljödepartementet  
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§ 128 Dnr 2022/614 

Remiss - Europaparlamentets och rådets förordning 
om ämnen som bryter ned ozonskiktet 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommun har mottagit en remiss från Miljödepartementet 
(diarienummer M2022/00983) gällande EU-kommissionens förslag till 
förordning om ämnen som bryter ned ozonskiktet. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Miljöenheten har granskat förslaget, och har inga synpunkter att framföra. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Europaparlamentets och rådets förordning om ämnen som 
bryter ned ozonskiktet, daterad 2022-08-05. 
Remissmissiv från Miljödepartementet, daterad 2022-05-05.  
Bilagor till förslag – Europaparlamentets och rådets förordning om ämnen 
som bryter ned ozonskiktet och om upphävande av förordning, daterad 2022-
05-05. 
Förslag till - Europaparlamentets och rådets förordning om ämnen som 
bryter ned ozonskiktet och om upphävande av förordning, daterad 2022-05-
05.  

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Besvara Miljödepartementet att Leksands kommun inte har några 

synpunkter gällande förslag till förordning om ämnen som bryter ned 
ozonskiktet. 

Beslutet skickas till 
Miljödepartementet  
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§ 129 Dnr 2022/724 

Remiss - Samråd gällande Regional 
vattenförsörjningsplan för Dalarnas län 2022 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommun har mottagit en remiss från länsstyrelsen gällande förslag 
till ny regional vattenförsörjningsplan för Dalarnas län. Den regionala 
vattenförsörjningsplanen har som syfte att synliggöra strategiska 
vattenresurser så att hänsyn kan tas vid nuvarande och framtida 
markanvändning. 
Planen ska ge en övergripande bild av hur vattenförsörjningen ser ut i länet 
med fokus på att säkerställa dricksvattenförsörjningen i länet för framtiden. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Miljöenheten bedömer att förslaget kan fungera som en utgångspunkt för 
fortsatt arbete med vattenförsörjningsfrågor och planering av länets 
dricksvattenförsörjning på längre sikt. Samhällsutveckling och 
klimatförändringar skapar nya utmaningar för vattenförsörjningen vilket 
berörs i planen. För att komma vidare med genomförande av åtgärder kan 
det behövas en mer konkret redovisning av hur kommunerna och 
vattenproducenterna ska gå tillväga, hur samverkansprocessen kan se ut samt 
föreslås någon form av tidslinje för arbetet och uppföljning.  
Med den tidigare regionala vattenförsörjningsplanen från 2012 i åtanke kan 
det uppfattas som att det remitterade förslaget motsvarar den första 
översiktliga delen i tidigare plan och att de kommunvisa delarna kommer att 
utvecklas i kommande arbete. Som läsare funderar man hur det fortsatta 
arbetet med planen kommer att se ut och vad det kommer att innefatta. 
Förslaget belyser översiktligt frågor att ta med i kommunal planering samt är 
en utgångspunkt för uppdatering av framtida kommunala VA-
planer/vattentjänstplaner. Det skulle kunna innebära en uppstart kring 
samverkansfrågor och förutsättningar för ökad beredskap inför framtida 
störningar/risker inom vattenförsörjningen. Miljöenheten anser att 
länsstyrelsen behöver jobba mer med förankring av den nya regionala 
vattenförsörjningsplanen samt vad som åligger kommunerna. När 
kommunen involveras mer i framtagandeprocessen skulle det finnas större 
förståelse för planens syfte och kommunens roll och vidare arbete. Planen 
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bör visa hur kommunen/vattenproducenten kan samverka i regionen och 
bidra till att åtgärderna i den regionala vattenförsörjningsplanen genomförs.  
Det bör tydliggöras vad som behöver göras av kommunerna respektive 
länsstyrelsen. För att kommunerna i sin tur ska kunna ge ett så bra stöd som 
möjligt behöver de involveras på olika nivåer inom berörda förvaltningar. 
Resurser behöver avsättas i kommunen för att medverka i arbetet med 
planen. Vid arbetet med framtagandet av tidigare vattenförsörjningsplan 
fanns referensgrupper i kommunerna. 
Ökad vattenanvändning i kombination med mänskliga aktiviteter innebär 
risk för försämrad vattenkvalitet och minskad tillgången till vattenresurser. 
Miljöenheten önskar ytterligare stöd som skulle underlätta processen att i 
den kommunala planeringen peka ut ytterligare vattenresurser, analysera 
risker och ta fram konkreta åtgärdsförslag. Planen bör vägleda för hur 
dricksvattenfrågan ska hanteras och stärkas i den fysiska planeringen med 
avseende på påverkan från befintlig och framtida markanvändning. 
Miljöenheten anser att planen i betydligt större utsträckning kunde vara 
tydligare gällande olika problem och aspekter kring enskild 
dricksvattenförsörjning eftersom det kan innebära resurskrävande insatser 
för kommunen. Det skulle behöva göras en generell bedömning av 
förhållandena för hushåll med enskild dricksvattenförsörjning då många 
användare berörs.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteutlåtande, Regional vattenförsörjningsplan, daterad 2022-08-11. 
Regional vattenförsörjningsplan Dalarnas län samrådsversion maj, inkom 
2022-06-03. 
Remiss – Regional vattenförsörjningsplan för Dalarnas län 2022 – missiv 
och sändlista. 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut  
1. Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att lämna ovanstående 

synpunkter som yttrande gällande den remitterade regionala 
vattenförsörjningsplanen. 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen Dalarna  
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§ 130 Dnr 2022/215 

Revidering av avfallsplan 

Beskrivning av ärendet 
Miljöenheten tillstyrker Dala Vatten och Avfall AB’s förslag om beslut att 
revidera kommunens avfallsplan och utse representanter i 
kretsloppsplanegrupp. 
Förändringar inom lagstiftning mm ställer krav på att avfallsplanen 
revideras.  
Den nya planen avses gälla perioden 2023-2030 och prioritera cirkulär 
ekonomi, resurshushållning och minskad klimatpåverkan, vilka är angelägna 
frågor. Planen ska harmonisera med Agenda 2030, Sveriges 
miljökvalitetsmål och kommunens eget hållbarhetsarbete.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, revidering avfallsplan från Dala Vatten, daterad, 2022-02-
21. 
Yttrande från miljöenheten, daterat 2022-08-16. 
Faktaunderlag revidering avfallsplaner 2023–2030, daterat 2022-02-21.  
Presentationsunderlag, revidering avfallsplaner 2023–2030, daterat 2022-02-
21. 

Samhällsbyggnadsutskottet beslut  
1. Uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram en reviderad 

avfallsplan samt utse representanter till en kretsloppsplanegrupp. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef  
Miljöinspektör 
Kvalitétsutvecklare 
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Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut 
1. Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 

31§. 
2. Strandskyddsdispens beviljas. Som tomt får tas i anspråk den 

redovisade tomtplatsen enligt markering på karta daterad 2022-08-17. 
3. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 

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

4. Avgift: 16 209 kronor (faktura skickas separat) 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2022-06-16 och beslut fattades 2022-08-25, 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 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 §. 
Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18c kan 
anföras att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark. 

Upplysningar 
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked 
(enligt PBL 10 kap 3§). Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk 
trots att det inte fått laga kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet 
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar eftersom beslutet kan komma att 
upphävas om det överklagas. 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt 
samråd bifogas beslutet. 
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt PBL 10 
kap. 4 §. 
Signerad kontrollplan ska inlämnas som underlag för slutbesked. 
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 
förrän samhällsbyggnadsutskottet har gett ett slutbesked, om utskottet inte 
beslutar annat. 
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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 §). 
Strandskyddsdispensens giltighetstid sammanfaller med bygglovet. 
 
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. 
Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet, varför utgången av besvärstiden 
- tre veckor från den dag Länsstyrelsen fått del av beslutet - bör avvaktas. 
 
Hur man överklagar 
Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till Leksands kommun,  
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se. 
 
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. Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 

31§. 
2. Strandskyddsdispens beviljas. Som tomt får tas i anspråk den 

redovisade tomtplatsen enligt markering på karta daterad 2022-08-17. 
3. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 

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

4. Avgift: 16 209 kronor (faktura skickas separat). 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2022-06-16 och beslut fattades 2022-08-25, 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 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 §. 
Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18c kan 
anföras att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark. 

Upplysningar 
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked 
(enligt PBL 10 kap 3§). Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk 
trots att det inte fått laga kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet 
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar eftersom beslutet kan komma att 
upphävas om det överklagas. 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt 
samråd bifogas beslutet. 
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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Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 
förrän samhällsbyggnadsutskottet har gett ett slutbesked, om utskottet inte 
beslutar annat. 
Samhällsbyggnadsutskottets beslut om startbesked upphör att gälla den dag 
då beslutet om bygglov upphör att gälla. 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §). 
Strandskyddsdispensens giltighetstid sammanfaller med bygglovet. 
 
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. 
Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet, varför utgången av besvärstiden 
- tre veckor från den dag Länsstyrelsen fått del av beslutet - bör avvaktas. 
 
Hur man överklagar 
Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till Leksands kommun,  
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se. 
 
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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Samhällsbyggnadsutskottet saknar med hänvisning till ovanstående 
möjlighet att uttala en positiv inställning till aktuell ansökan. 

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 
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2. Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 31 b §. 
3. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av PBL 10 kap. 

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

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

5. Avgift: 7651 kronor (faktura skickas separat) 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2022-08-19 och beslut fattades 2022-08-25, 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 §. 
Vid besök på platsen kunde konstateras att den begränsade utsikt detta medför för 
grannen inte kan vara en betydande olägenhet i lagens mening. 
Eftersom sökanden ändrat fasad- och takkulör enligt stadsarkitektens yttrande kan 
byggnaden nu anses vara anpassad till intilliggande bebyggelse. 

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. 
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän 
samhällsbyggnadsutskottet har gett ett slutbesked, om utskottet inte beslutar 
annat. 
Samhällsbyggnadsutskottets beslut om startbesked upphör att gälla den dag då 
beslutet om bygglov upphör att gälla. 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som 
beslutet får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §). 
Beslutet får laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes Tidningar. 
Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet. 
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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 
Fastighetsägare  med REK  
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Bilagor 

1. Ritningar som ingår i beslutet 
2. Remissyttrande DVAAB 
3. Kallelse till tekniskt samråd 

 
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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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. 
  
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 
Sakägare 
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§ 137 Dnr 2022/797 

Om- och Tillbyggnad av industribyggnad/kontor, 
utvändig ändring, garage/carport, STYRSJÖBO 5:4 

Beskrivning av ärendet 
Fastighet: STYRSJÖBO 5:4 
Sökande: Skoglunds Företagspark AB 
 BOX 260 
 793 26 LEKSAND 
Åtgärden avser bygglov för om- och tillbyggnad av industribyggnad/kontor 
samt uppförande av carport på fastigheten Styrsjöbo 5:4. För området gäller 
detaljplan. Aktuell fastighet är bebyggd.  
Åtgärden strider mot detaljplanen då tillbyggnaden kommer till viss del gå 
över på U betecknat område där det särskilt påtalas i gällande 
detaljplanebestämmelser att på mark med u betecknat får inte vidtas 
anordningar som hindrar framdragande eller underhåll av underjordiska 
ledningar. 
Berörda angränsande fastighetsägare har därför underrättats om detta då det 
ligger ett till U-område inom samma fastighet där DVAAB valt att förlägga 
fiberkabel. 
Dala Energi är de som har fiberkabel i u-området som berörs. Dala Energi 
yttrar sig enligt följande: Dala Energi innehar områdeskoncession för 
elnätsverksamhet inom det området som berörs av samrådet. 
Områdeskoncessionen ger oss rätt att bygga och förvalta elanläggningar med 
en spänning 0.4-20 kv, vilket b.la innebär anslutningsplikt av elanläggningar. 
Dala Energi har elledningar och å fiberledningar på fastigheten. Elledningar 
berörs inte av byggnation däremot kommer en fiberledning in och ingen 
byggnad får resas över denna. Om fiberkabeln behöver flyttas står inte Dala 
Energi AB för den kostnaden.  
Skoglunds har inkommit med en verifiering att de kommer att bekosta 
omläggningen av fiberkabeln. 
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DVAAB yttrar sig enligt följande: Fastigheten ligger inom kommunalt 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Det finns inga 
dagvattenledningar inom området. Fastigheten är ansluten till vatten och 
spillvatten sedan tidigare. Det finns befintliga va-ledningar inom fastigheten. 
Byggnad får inte uppföras närmare än 3m i förhållande till ledningarna. 
Ledningsrätten redovisas i den situationsplan sökande har bifogat, den 
planerade byggnationen ser inte ut att inkräkta på detta utrymme. 
Om oönskade ämnen som till exempel matfett, olja/bensin eller annat tillförs  
spillvattnet ska fastighetsägaren säkerställa att respektive ämne avskiljs 
innan vattnet får avledas till den kommunala spillvattenledningen. 
Avskiljning av olja/bensin respektive fett kan ske genom att installera och 
sköta slam- och oljeavskiljare enligt standarderna SS-EN 858-1 och 2 
respektive 1825-1 och 2. Om det finns behov av att sådan utrustning ska 
installeras vill DVA delta i det tekniska samrådet innan val av lösning och 
det sker en installation. 
Mätning av tillkommande vattenförbrukning i de nybyggda delarna ska i 
första hand ske genom befintlig vattenmätare. Om fastighetsägare har behov 
av, och DVA godkänner detta, kan extra vattenmätare installeras mot årlig 
avgift per vattenmätare. Fastighetsägaren ordnar då med ytterligare godkänd 
vattenmätarplats/konsol och meddelar DVA för installation av vattenmätare. 
I övrigt har DVAAB inget att invända mot att nybyggnation beviljas. 
Samtliga berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig 
över ansökan men inga erinringar har inkommit. 
Brandkåren har fått tillfälle att yttra sig och ska delta vid tekniskt samråd. 
 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2022-06-10 
Planritning 2022-06-10 
Fasadritning 2022-06-10 
Sektionsritning 2022-06-10 
Anmälan kontrollansvarig 2022-06-10 
Situationsplan 2022-06-10 
 

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

enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 31 b §. 
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2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: 
Namn: Kent Andersson 

3. Avgift: 62 017 kronor (faktura skickas separat) 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2022-06-14 och beslut fattades 2022-08-25, 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 Dvaab och Dala Energi 
 

Upplysningar 
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked 
(enligt PBL 10 kap 3§). Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk 
trots att det inte fått laga kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet 
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar eftersom beslutet kan komma att 
upphävas om det överklagas. 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kontakta byggnadsinspektör Maths 
Ydron 0247-80496 i god tid innan 
 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §). 
 
Beslutet får laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes 
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet. 
 
Hur man överklagar 
Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till Leksands kommun,  
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se. 
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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 
DVAAB 
Dala Energi 
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2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: 
Namn: Jan Fagerström 

3. Avgift: 12 519 kronor (faktura skickas separat) 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa 2022-06-27 och beslut 
fattades 2022-08-25, 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 

Upplysningar 
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked 
(enligt PBL 10 kap 3§). Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk 
trots att det inte fått laga kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet 
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar eftersom beslutet kan komma att 
upphävas om det överklagas. 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kontakta Byggnadsinspektör 
Maths Ydron 0247-80496 i god tid innan. 
 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §). 
 
Beslutet får laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes 
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet. 
 
 
Hur man överklagar 
Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till Leksands kommun,  
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se. 
 

33Protokoll Samhällsbyggnadsutskottet 2022-08-25
(Signerat, SHA-256 E752B5FFB6D1A3996DBAA01E8F923E8F508F0A054645467A397E8BED31D9649B)

Sida 33 av 50



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(3) 

Sammanträdesdatum 
2022-08-25 

 
  

Samhällsbyggnadsutskottet   
 

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

 

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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Vid dialog med Dvaab och problematiken framkommer att man nu under 
hösten 2022 kommer att föreslå Kommunfullmäktige att införliva den nu 
gällande fastigheten i kommunalt Va-verksamhetsområde för att därigenom 
lösa Va-frågan. 
Miljöenheten tillstyrker bygglov för nybyggnad av bostadshus/garage. 
Avloppsfrågan ska i första hand lösas med anslutning till det kommunala 
VA-nätet. 
Om det inte går att få till kommunal anslutning ska ansökan om enskild 
avloppsanläggning lämnas till miljöenheten. Vid utbyggnad av det 
kommunala verksamhetsområdet i ett senare skede kan krav på anslutning 
komma att ställas. 
Garage för privat bruk som nybyggs och som endast har plats för ett fåtal 
fordon bör som regel inte ha golvbrunn. Risken för att olja eller andra 
miljöfarliga vätskor rinner ut och förorenar mark eller vatten är större än 
nyttan för till exempel avrinning av snö från bilen. Smältvatten kan 
exempelvis samlas upp och avdunsta i täta golvrännor som alternativt töms 
manuellt. Med en fungerande ventilation i garaget kan vatten, snö och is som 
följer med bilen avdunsta och ventileras bort.  
Eventuellt golvavlopp från garage får inte anslutas till enskild 
avloppsanläggning. Vid installation av golvbrunn bör en oljeavskiljande 
reningsanordning finnas och avloppsvattnet ledas till en separat stenkista 
som inte belastas av annat dagvatten. I mindre garage (villagarage) och 
maskinhallar kan det vara tillräckligt med en enklare oljefälla, oljestopp eller 
oljespärr. Detta undantag gäller endast vid förvaring av fordon där enbart 
smältvatten och inget tvätt-/spolvatten förekommer. Biltvätt ska inte ske i ett 
garage där det inte finns oljeavskiljare. 
Stadsarkitekten har inga synpunkter på sökt bygglov. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2022-06-20 
Planritning 2022-06-20 
Fasadritning 2022-06-20 
Sektionsritning 2022-06-20 
Anmälan kontrollansvarig 2022-06-20 
Situationsplan 2022-06-20 
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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  

3. Avgift: 19 822 kronor (faktura skickas separat) 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2022-06-20 och beslut fattades 2022-08-25, 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 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 

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 Leksands 
kommun kart- och mätavdelningen.  
 
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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2. Avgift: 7650 kronor (faktura skickas separat) 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2022-06-29 och beslut fattades 2022-08-25, 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 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 
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar eftersom beslutet kan komma att 
upphävas om det överklagas. 
Tekniskt samråd och anmälan om kontrollansvarig krävs i detta 
ärende. Kontakta byggnadsinspektör Maths Ydron 0247-80496 i god tid 
innan. En lista på kontrollansvariga i kommunen finns på 
www.boverket.se hitta certifierade kontrollansvariga. Återkom till oss 
innan det tekniska samrådet vilken ni utsett som kontrollansvarig för er 
byggnation. 
 
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.  
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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 
Sakägare 
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Som svar på dessa frågor finns bland annat ett servitut för väg ned att betjäna 
tillfartsväg ner till fastigheterna. I detta förhandsbesked tas inte ställning till 
husets placering eller yttre utformning annat än att förhandsbeskedet 
villkoras med att vid en ev. kommande bygglovsprövning kommer stor vikt 
att läggas på en traditionell utformning och placering av hus skall utföras en 
stads- och landskapsbilden. 
Vad gäller åkermarken skall en avvägning alltid göras utifrån MB 3 kap 4 §, 
i detta fall är det en mindre brukad enhet som fastighetsägaren själv nyttjar.  
Samhällsbyggnadsutskottet har tagit del av ovanstående och anser inte att de 
yttranden som inkommit föranleder utskottet att inta en negativ ställning i 
ärendet. 
Dala Vatten och avfall har yttrat sig enligt bilaga. 
Dala Energi har inga synpunkter på ansökt åtgärd. 
 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2022-06-17 
Situationsplan 2022-06-17 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut  
1. Förhandsbesked beviljas. 
2. Strandskyddsdispens beviljas.  

-Som tomt får tas i anspråk den redovisade och avstyckade 
fastigheten. Staket eller gärdesgård som tydligt påvisar vart 
tomtplatsen avgränsas mot Siljan ska anordnas.  

      3.  Avgift: 12 606 kronor (faktura skickas separat).  
 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2022-06-17 och beslut fattades 2022-08-25, 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). 
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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 §. 
Som särskilda skäl kan anföras att området behöver tas i anspråk för att 
tillgodose ett mycket angeläget intresse med nedanstående motivering. 

Samhällsbyggnadsutskottet är väl medveten om att strandskydd råder och att 
strandskyddets syfte är att trygga förutsättningarna för allmänhetens 
friluftsliv och bevara goda livsvillkor på land och i vatten för växt- och 
djurlivet. När Byggnadsnämnden beviljade förhandsbesked och 
strandskyddsdispens 2009 bedömdes att varken friluftslivet eller växt- och 
djurliv i området påverkades negativt av den tilltänkta byggnationen. 
Utskottet för samhällsbyggnad bedömer att även om lagstiftningen har 
ändrats sedan Byggnadsnämndens beslut 2009 påverkar detta inte 
bedömningen i princip.  

Mellan aktuell fastighet och strandlinjen ligger en ca 60 m bred obebyggd 
fastighet. Bygglovet villkoras med att ett staket ska sättas upp i tomtgräns 
mellan dessa fastigheter för att ytterligare förstärka upplevelsen av att 
allmänheten har fortsatt tillträde till strandområdet. Byggnadsåtgärderna 
hindrar inte i någon nämndvärd grad allemansrättens utövande. Utskottet för 
samhällsbyggnad bedömer att eventuellt inskränkande av allemansrätten är 
av ringa betydelse i förhållande till ägarens intresse av att kunna nyttja sin 
fastighet för planerad byggnation. 
Det särskilda skälet att ta ett område i anspråk för att tillgodose ett annat 
mycket angeläget intresse får tillämpas för både allmänna och enskilda 
intresse även om tillämpningen enligt Naturvårdsverkets riktlinjer bör 
användas restriktivt när det gäller enskilda intressen. 
En balans bör råda mellan vad det allmännas intresse vinner och den 
enskilde förlorar på grund av en inskränkning. Europakonventionen och 
egendomsskyddet i 2 kap 15 § Regeringsformen understryker 
proportionalitetsprincipen. Med beaktande av ovanstående samt de facto att 
fastighetsägaren gjort klart med avstyckning efter givet förhandsbesked och 
strandskyddsdispens 2009 ställer sig Samhällsbyggnadsutskottet sig positiv 
till ansökan. 
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Bilagor 

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

Upplysningar 

Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år 
efter det att beslutet vunnit laga kraft enligt PBL 9 kap. 39 §. Sökanden 
upplyses också om att förhandsbeskedet inte medför rätt att påbörja den 
sökta åtgärden. 

Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet, varför utgången av besvärstiden 
- tre veckor från den dag Länsstyrelsen fått del av beslutet - bör avvaktas 

Strandskyddsdispensens giltighetstid sammanfaller med bygglovet. 

Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som avses med 
dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den 
dag då beslutet vunnit laga kraft. 
Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes 
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet. 
 
Vid kommande bygglovsprövning kommer stor vikt att läggas på en 
traditionell utformning och lämplig placering av ev. hus. 
 
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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§ 142 Dnr 2021/850 

Rivning av uteplats samt tillbyggnad av vinterbonad 
serveringsyta, Tregården 14 

Beskrivning av ärendet 
Fastighet: TREGÅRDEN 14 
Sökande: Konditori Siljan Leksand AB 
 Sparbanksgatan 5 
 793 30 Leksand 
Åtgärden avser en ändring av bygglov beviljat 2022-02-17 § 34. 
Åtgärden avser rivning av befintlig uteplats och tillbyggnad av en ny 
inglasad serveringsyta på fastigheten Tregården 14. Tillbyggnaden hamnar 
inom det idag avgränsade området med staket. 
Nya reviderade ritningar inkom 2022-08-24 där tillbyggnaden dragits ut 0,5 
meter från den ursprungliga indragningen. Glasverandan kommer således att 
avgränsas vid det befintliga staket som finns på platsen idag.  
Tidigare var snöröjningen och underhållet av denna trottoar, anledningen att 
glasverandan fick dras in 0.5 m, men nu har ett avtal mellan fastighetsägaren 
och Leksandsbostäder Gata/park tagit fram där fastighetsägaren via avtal tar 
på sig ansvar för underhåll och snöröjning. Gata/park tillstyrker utifrån detta 
ansökt åtgärd. 
Åtgärden innebär också att den befintliga glasverandan flyttas till gaveln mot 
fastigheten Tregården 13, då denna åtgärd placeras närmare tomtgräns än 4.5 
meter. Dock har inget medgivande inkommit från närmaste berörda granne 
så detta bygglovsbeslut omfattar inte flytten av den befintliga glasveranden 
mot gaveln. 
Åtgärden innebär också att en solcellsanläggning kommer att placeras på den 
nya glasverandan med österläge. 
 
Åtgärden ligger inom område med gällande detaljplan. Åtgärden innebär en 
avvikelse mot detaljplanen eftersom tillbyggnaden placeras på punktprickad 
mark.  
Dvaab har sedan tidigare inga erinringar på byggnationen. 
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Dala Energi har sedan tidigare inga erinringar på ansökt åtgärd. 
Stadsarkitekten har tidigare påtalat följande: Aktuell fastighet har utpekade 
kulturmiljövärden och vid en tillbyggnad är det viktigt att den anpassas till 
befintlig byggnad. Föreslagen utformning på tillbyggnaden med svart 
bandtäkt plåt och glaspartier syns tydligt att det är ett tillägg till byggnaden 
man kan ändå vara acceptabel och smälta in med tanke på de svarta detaljer 
som idag finns på fönster, smidesräcken mm kring befintlig byggnad. 
Undertecknad har därför inga synpunkter på sökt tillbyggnad 
 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-06-17. 
Ritning 2022-08-24. 
Situationsplan 2022-08-24. 
 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut  
1. Liten avvikelse medges från gällande detaljplan. 

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

2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: 

3. Namn: Anders Backhans 
Avgift: 6201 kronor (faktura skickas separat) 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2022-08-24 och beslut fattades 2022-08-25, 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. 
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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 0247-80406 i god tid innan. 
En brandskyddsbeskrivning skall tas fram inför det tekniska samrådet. 
 
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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