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§ 157 Dnr 2022/103 

Sektorchef samhällsutveckling informerar 2022 

Beskrivning av ärendet 
Sektorchef för samhällsutveckling, Åke Sjöberg, informerade om ett 
underskott om 3,5 miljon kr i budget för sektorn. Det beror främst på en 
fördyrad vinterväghållning och uteblivna intäkter från Leksandshallen under 
pandemin. 
Leksandbron kommer stängas del av dag den 19 oktober då en del skarvar 
behöver förbättras på bron.  
Det har förekommit sabotage i nya sporthallen. Åtgärder för att motverka 
sabotage kommer vidtas.  
Tobias Mårtensson, som är ny näringslivschef har börjat sin anställning på 
Leksands kommun.  
Ett uppdrag om att se över elanvändning pågår.  
Ola Abrahamson, har anställts som ny beredskapschef.  
Julmarknaden kommer arrangeras till 1 advent i år som vanligt.  
Det kommer finnas en rad olika aktiviteter för barn och ungdomar under 
höstlovet v 44.  

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Informationen läggs till handlingarna  

Beslutet skickas till 
Sektorchef för samhällsutveckling , Åke Sjöberg  
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§ 158 Dnr 2022/104 

Avdelningschefer samhällsutveckling informerar 2022 

Beskrivning av ärendet 
Myndighetschef, Jonas Slars:  
Bygg 

- De två senaste veckorna har en minskning av inkommande ärenden 
gällande bygglov skett. Det beror bland annat på inflationen samt 
ökade bolåneräntor.  

- Många klagomål har inkommit gällande byggnation av olovliga 
fastigheter. 

- Evelina Lindström är nyanställd byggadministratör.  
Miljö 

- Tillsyn som miljöinspektörerna gör på förskolor och skolor är nu ett 
avslutat projekt och kommer presenteras på nästa sammanträde.  

- Nyrekrytering av alkoholhandläggare pågår och kommer vara klar 
senast 1 december.  

Chef för strategisk planering, Anna Ograhn: 
Trafik 

- Trafikutredning norra Leksand pågår och det största problemet med 
trafiken är kopplat till riksväg 70. 

- Digitala kartor för snöröjning har tagits fram.  
- Det är ett högt tryck på energirådgivningen gällande frågor från 

medborgare som påverkas av de stigande energipriserna. 
- Planering kring en tidig dialog med medborgare gällande Leksands 

översiktsplan fortlöper. 
 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Informationen läggs till handlingarna  
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Beslutet skickas till 
Sektorchef 
Verksamhetsekonom 
Kvalitetsutvecklare  
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endast att ske vid enstaka tillfällen under eldningssäsongen. Lagring av 
pellets kommer att ske i en silo som är inbyggd i panncentralen.  
Inga kemikalier kommer att tillsättas pannvattnet. Kemikalier som kommer 
användas i verksamheten för drift och skötsel är exempelvis växellådsoljor 
och smörjfetter. Anläggning är med avseende på växellådsoljor underhållsfri, 
dvs oljor byts inte.  
Golvbrunnar i panncentral förses med oljestopp och ansluts till kommunalt 
avlopp.   
Botten- och flygaska från elektrostatfiltren matas automatiskt ut i en 
askbehållare placerad inne i panncentralen. Askan kommer att tas omhand 
enligt gällande bestämmelser för avfallshantering.  
Enligt 9 kap. 6 § miljöbalken och 21 kap. 11 § miljöprövningsförordningen 
(2013:251) är verksamheten anmälningspliktig med prövningsnivå C och 
med verksamhetskod 40.60 för anläggning för förbränning med en total 
installerad tillförd effekt av mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, om 
annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil 
bränslegas. 
Samråd med boende i området har skett genom kungörelse i Magasinet 
vecka 27. Synpunkter inkom från två personer gällande oro för hälsoeffekter 
till följd av utsläpp av luftföroreningar från panncentralen. 
Anmälan har skickats till Länsstyrelsen Dalarna för kännedom och 
ärendet har kommunicerats med verksamhetsutövaren. 
 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Utsläpp till luft från förbränningsanläggningar beror på en kombination av 
bränsle, förbränningsteknik och reningsåtgärder. Rökgaser kan innehålla 
föroreningar som kan orsaka hälsoproblem hos människor. Boverkets 
allmänna råd anger inte något mått på skyddsavstånd till bostäder för en 
panncentral i den aktuella storleksklassen. 
Pelletspannorna klarar gällande ekodesignkrav samt 
utsläppskrav/begränsningsvärden enligt förordningen (2013:252) om 
medelstora förbränningsanläggningar. Förordningen gäller dock pannor med 
en anläggningseffekt högre än 1 MW.  
Riktvärden för utsläppskrav för den aktuella anläggningen har bestämts 
utifrån vad pannorna klarar, gällande ekodesignkrav samt med beaktande av 
andra förbränningsanläggningar i kommunen. Samhällbyggnadsutskottet har 
bedömt att angivna riktvärden för utsläpp av stoft, kväveoxider och 
kolmonoxid till luft är rimliga. 
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Under ärendets gång har företaget ändrat placering av panncentral samt 
kompletterat med uppgiften att pannorna kommer att förses med stoftrening i 
form av ett elektrostatfilter. Elektrostatfilter är en form av reningsteknik som 
anses uppfylla bästa möjliga teknik.  
Miljö- och hälsopåverkan av utsläpp till luft reduceras dels genom krav på 
utsläppsvärden och reningsteknik, dels genom att utsläppet sker från en 
skorsten som har lämplig höjd över mark och omkringliggande bebyggelse. 
En skorstens höjd påverkar huvudsakligen miljö- och hälsopåverkan av 
rökgaserna i anläggningens närhet. Ju högre skorsten desto mer späds 
rökgaserna ut innan de når befolkning och mark. 
De spridningsberäkningar som utförts har utgått från en skorstenshöjd på 8,3 
meter. Spridningsberäkningarna visar att anläggningen klarar 
miljökvalitetsnormer och utvärderingströsklar liksom miljömål och WHO:s 
nya riktvärden gällande partiklar och kväveoxider/kvävedioxid. 
Ämne Statistisk

t mått 
Miljökvalit
etsnorm 

Nedre 
utvärd
eringst
röskel 

Miljökva
litetsmål  

WHO:s 
riktlinjer 

Bidrag pannor 
plus regional 
bakgrundshalt 

Pannornas 
bidrag 

Årsmedel
värde 

40 20 15 15 4,8 0,05 Partiklar 
PM10 
(µg/m3) 

90-
percentil 
dygn 

50 25 30 45 8,0 0,19 

Årsmedel
värde 

40 26 20 10 2,4 1,1 

98-
percentil 
dygn 

60 36 - 25 16,1 12 

Kvävediox
id (NO2) 
(µg/m3) 

98-
percentil 
timme 

90 54 60 200 30,5 25,5 

Tabellen visar pannornas beräknade haltbidrag för partiklar och kvävedioxid i 
ogynnsammaste beräkningspunkt samt miljökvalitetsnormer, miljömål och WHO:s 
riktlinjer. Observera att haltbidrag från övriga källor i Tällbergs tätort inte ingått i 
beräkningarna, såsom lokal småskalig vedeldning. Den regionala bakgrunden innefattar 
intransport av luftföroreningar till Tällberg från övriga Sverige och utlandet. 

Enligt spridningsberäkningarna anges att ”Pelletspannans bidrag till 98-
percentil av timmedelhalter för NO2 (kvävedioxid) får sägas vara 
förhållandevis högt i ogynnsammaste punkter. Det visar att pannan ger ett 
signifikant bidrag till omgivningen då den används. Detta sammanhänger 
med den låga utsläppspunkten (skorstenen); haltbelastningen skulle således 
minska om man valde en något högre skorsten”. Företaget har angivit att de 
inte avser höja skorstenen högre än 8,3 meter samt att panncentralen endast 
kommer att vara i drift under eldningssäsongen, övrig tid kommer enbart 
värmepumpssystemet att nyttjas. 
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Miljökvalitetsnormer syftar till att skydda både miljön och människors hälsa. 
De aktuella spridningsberäkningarna visar att skorstenarnas haltbidrag ligger 
betydligt lägre än miljökvalitetsnormer och även lämnar utrymme för bidrag 
från andra föroreningskällor i området, vilket behövs med tanke på övriga 
lokala vedeldningskällor. 
Samhällsbyggnadsutskottet har tagit i beaktande att pelletspannorna kommer 
att ersätta den befintliga oljepannan. Uppgifter från pannleverantören visar 
att utsläpp från oljepannan är i linje med de planerade pelletspannorna eller 
högre. För klimatet är det mycket bättre med hållbart producerade 
biobränslen än fossila bränslen såsom olja. Hållbart producerade biobränslen 
anses på längre sikt vara koldioxidneutrala då koldioxiden som släpps ut vid 
förbränning hela tiden binds till ny biomassa och förstärker då inte 
växthuseffekten. 
Samhällsbyggnadsutskottet i Leksands kommun bedömer att inkommen 
anmälan innehåller de uppgifter som krävs för att uppförande och drift av 
panncentralen ska kunna medges förutsatt att nedanstående försiktighetsmått 
vidtas. Försiktighetsmåtten bedöms vara rimliga för verksamheten att 
uppfylla. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteutlåtande, Föreläggande om försiktighetsmått för panncentral, 

, Leksands kommun.  
2. Anmälan 
3. Situationsplan och ritning 
4. Spridningsberäkning samt följebrev 
5. Produktblad panna och bullermätning 

 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att förelägga i Tällberg 
Aktiebolag, , med verksamhet på fastigheten  

 att vidta följande försiktighetsmått i samband med etablering och drift 
av anmäld verksamhet:   

1. Verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad 
som angetts i anmälan och vad företaget i övrigt åtagit sig i ärendet.  

2. Utsläpp av stoft, kväveoxider, och kolmonoxid från 
biobränslepannan (exklusive start och stopp) får vid 
stickprovsmätning inte överstiga följande riktvärden*:   
Stoft:   27 mg/m3n tg vid 6 % O2   
NOx:    273 mg/m3n tg vid 6 % O2 
CO:     409 mg/m3n tg vid 6 % O2  
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3. Skorstenshöjd ska vara minst 8,3 meter räknat från befintlig 
marknivå. 

4. Verksamheten ska sträva efter att minska mängden avfall som 
uppkommer i verksamheten. 

5. Verksamheten ska fortlöpande arbeta för att effektivisera sin 
energianvändning.  

6. Förvaring av kemiska produkter och farligt avfall ska ske invallat så 
att eventuellt spill, läckage och liknande hålls kvar och kan 
omhändertas. Invallningen ska vara utformad så att volymen av den 
största behållaren och 10 % av volymen i övriga behållare innehålls 
vid läckage.  

7. Buller från anläggningen inklusive transporter inom 
verksamhetsområdet ska begränsas så att den ekvivalenta ljudnivån 
utomhus vid de närmast belägna bostadshusen inte överskrider 
följande riktvärden*:  
Dagtid, kl. 06-18      50 dB(A)  
Kvällstid, kl. 18-22    45 dB(A)  
Lördag, söndag och helgdag, kl. 06-18   45 dB(A)  
Nattetid, kl. 22-06     40 dB(A)  
Den momentana ljudnivån nattetid får inte överskrida 55 dB(A) som 
riktvärde vid bostäder.  

*Ett riktvärde är ett värde som när det överskrids föranleder en 
verksamhetsutövare att vidta åtgärder för att förhindra att överskridandet 
upprepas. 
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen, se bilaga 1. 

Lagrum 
Beslutet är fattat med stöd av 26 kap. 9 §, 2 kap. 2-7 §§ miljöbalken 
(1998:808) och med hänvisning till 22, 25, 27 §§ förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 1 kap. 10 § 
miljöprövningsförordning (2013:251). 

Information 
• Samhällsbyggnadsutskottet kan komma att meddela ändringar av 

detta beslut om det från hälso- eller miljösynpunkt anses motiverat.   

• Om verksamheten upphör eller om det sker en förändring av 
verksamheten som kan innebära någon miljöpåverkan ska detta 

11





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-10-13 

 
  

Samhällsbyggnadsutskottet   
 

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

 

§ 161 Dnr 2022/1191 

Remiss gällande förslag om upphävande av 
Naturvårddsverkets föreskrifter om 
träskyddsbehandling (NFS 2001:6 och NFS 2001:7) 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommun har mottagit en remiss från Naturvårdsverket gällande 
förslag om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter om 
träskyddsbehandling (NFS 2001:6 och NFS 2001:7) och att ersätta dem med 
vägledning.  
Naturvårdsverket skickade sommaren 2021 ut en remiss avseende revidering 
av Naturvårdsverkets föreskrifter om träskyddsbehandling genom tryck- 
eller vakuumimpregnering (NFS 2001:6) och Naturvårdsverkets föreskrifter 
om träskyddsbehandling genom doppning mot mögel- och blånadsangrepp 
(NFS 2001:7). Förslaget i remissen var att Naturvårdsverket skulle upphäva 
befintliga föreskrifter och ersätta dem med en ny föreskrift med uppdaterade 
bestämmelser för träskyddsbehandlande verksamheter.  
Naturvårdsverket har efter det att remisstiden gått ut funnit ett antal skäl som 
talar emot lämpligheten i att meddela nya föreskrifter avseende 
träskyddsbehandling. Naturvårdsverket föreslår att föreskrifterna ska 
upphävas och ersättas med en vägledning 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Miljöenheten har tagit del av förslaget och instämmer i Naturvårdsverkets 
bedömning och resonemang kring varför det tidigare förslaget på ny 
föreskrift i stället bör ersättas av en vägledning. 
I Leksands kommun finns en anmälningspliktig verksamhet som omfattas av 
förslaget och tidigare föreslagen ny föreskrift skulle innebära 
tolkningssvårigheter gällande den befintliga verksamheten. 

Yttrande  
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att lämna följande yttrande: 
Samhällsbyggnadsutskottet tillstyrker förslaget om att föreskrifterna ska 
upphävas och i stället ersätts av en vägledning. Förslaget överensstämmer 
med de synpunkter som Samhällsbyggnadsutskottet lämnade i samband med 
den remiss som skickades ut sommaren 2021. 
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Beslutsunderlag 
1. Remiss från Naturvårdsverket 
2. Föreskrifter om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 

2001:6)  
3. Föreskrifter om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 

2001:7 
4. Konsekvensutredning inför upphävande av Naturvårdsverkets 

föreskrifter om träskyddsbehandling (NFS 2001:6 och NFS 2001:7) 
och att ersätta dem med vägledning 

5. Tjänsteutlåtande, Remiss gällande förslag om upphävande av 
Naturvårddsverkets föreskrifter om träskyddsbehandling (NFS 
2001:6 och NFS 2001:7) 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Godkänna yttrandet som svar från Leksands kommun och översända 

det till Naturvårdsverket. 

Beslutet skickas till 
Naturvårdsverket 
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§ 162 Dnr 2022/558 

Mål- och resultatrapport 2022 - samhällsutveckling 
rapport 2 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-09-14 
Mål- och resultatrapport 2 samhällsutvecklingssektorn.  

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Lägga rapporten till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef samhällsutveckling 
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§ 163 Dnr 2017/225 

Detaljplan för Lummerhöjden (Noret 2:27 mfl.) 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Ärendet utgår. 
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Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Liten avvikelse medges från gällande detaljplan. 

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

2. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av PBL 10 
kap. 23 §. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta 
ärende. 

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

4. Avgift: 5426 kronor (faktura skickas separat). 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2022-08-05 och beslut fattades 2022-10-13, 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. Granneyttrande  
3. Kontrollplan 

Upplysningar 
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked 
(enligt PBL 10 kap 3§). Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk 
trots att det inte fått laga kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet 
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar eftersom beslutet kan komma att 
upphävas om det överklagas. 
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt PBL 10 
kap. 4 §. 
Signerad kontrollplan ska inlämnas som underlag för slutbesked. 
Samhällsbyggnadsutskottets beslut om startbesked upphör att gälla den dag 
då beslutet om bygglov upphör att gälla. 
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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 §). 
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 

 REK  
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Beslutsunderlag 
Ansökan 2022-08-24 
Situationsplan 2022-08-24 
Illustration och foton 2022-06-27 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Med hänvisning till ovanstående kommunicera ärendet för ett avslag 

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

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

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

1. Ritning som ingår i beslutet 

Upplysningar 
Utöver nedanstående upplysningar gäller förutsättningar och startbesked i 
tidigare beviljat beslut enligt beslut KOS 2021/40.  
 
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 
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Med detta startbesked beslutar samhällsbyggnadsutskottet att 
kontrollplanen fastställs. Kontrollplanen ska inlämnas till 
byggavdelningen som underlag för slutbesked. 

3. Avgift: 5796 kronor (faktura skickas separat) 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2022-10-12 och beslut fattades 2022-10-13, 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. Kontrollplan 

Upplysningar 
Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk trots att det inte fått laga 
kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet kungjorts i Post- och Inrikes 
Tidningar eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överklagas. 
 
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 
förrän samhällsbyggnadsutskottet har gett ett slutbesked, om utskottet inte 
beslutar annat. Signerad kontrollplan ska inlämnas som underlag för 
slutbesked. 
 
Samhällsbyggnadsutskottets beslut om startbesked upphör att gälla den dag 
då beslutet om bygglov upphör att gälla. 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §). 
 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägare. Beakta ev. ledningar inom 
fastigheten. 
 
Beslutet får laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes 
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet. 
 

31



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(3) 

Sammanträdesdatum 
2022-10-13 

 
  

Samhällsbyggnadsutskottet   
 

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

 

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 
Berörda grannar Post- och inrikes tidningar  
Myndighetschef 
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