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Ärendelista 
 

   
§ 172  Sektorchef samhällsutveckling informerar 2022 
§ 173  Avdelningschefer samhällsutveckling informerar 2022 
§ 174  Meddelande samhällsbyggnadsutskottet 2022 
§ 175  Detaljplan för Lummerhöjden (Noret 2:27 mfl.) 
§ 176  Utökning av verksamhetsområde Västanvik 
§ 177  Begäran om utökning av verksamhetsområde Tällbergs Sjögårdar och Sjöängen 
§ 178  Begäran om yttrande angående: 2022-101862 - Ansökan om markledning från 

Övermo till Båthusbacken 
§ 179  Begäran om yttrande angående: 2022-101861 - Ansökan om markledning vid 

Övermo i Leksand 
§ 180  Nybyggnad av en/tvåbostadshus med tillhörande förråd, Västanvik 118:10 
§ 181  Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus GRÅDA 10:6 
§ 182  Förhandsbesked för bostadshus och garage Djura 14:7 
§ 183  Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus Björken 123:1 
§ 184  Strandskyddsdispens för pumpstation Heden 4:19 
§ 185  Förläggning av markkabel, strandskyddsdispens, anmälan  Näsbyggebyn 27:2 
§ 186  Förläggning av markkabel, strandskyddsdispens Limå Bruk 1:7 
§ 187  Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus och garage, Hagen 17:4 
§ 188  Förhandsbesked för bostadshus, Hjortnäs 31:13 
§ 189  Nedplockning och uppsättning av stuga, användas som bastu, 

strandskyddsdispens, Karlsarvet S:5 
§ 190   Nybyggnad av en/tvåbostadshus, garage/carport, Plintsberg 4:30 
§ 191  Nybyggnad av fritidshus, Söder Rälta 19:10 
§ 192  Nybyggnad av avloppspumpstation, strandskyddsdispens, Sundsnäs S:4 
§ 193  Förlängning av tillfälligt lov för tälthall, Smedby 17:44 
§ 194  Anmälan om misstänkt olovlig åtgärd Nedre Heden 23:6 
§ 195  Nybyggnad av en/tvåbostadshus och komplementbyggnad, Tällberg 29:57 
§ 196  Återrapport överklagade beslut samhällsbyggnadsutskottet 2022 
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§ 197  Sammanträdesordning för samhällsbyggnadsutskottet 2023 
§ 198  Tillbyggnad + utvändig ändring av en-/tvåbostadshus Björken 292:1 
§ 199  Tillbyggnad av industribyggnad Tibble 5:22 
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§ 172 Dnr 2022/103 

Sektorchef samhällsutveckling informerar 2022 

Beskrivning av ärendet 
Sektorchef för samhällsutveckling, Åke Sjöberg, informerade om följande: 
Mark- och miljödomstolen har beviljat utrivningen av Limåns och Sågkvarns 
dammar.  
Beslut från Mark- och miljödomstolen gällande detaljplanen för Åkerö 
brofäste har inkommit. Domstolen avslår överklagandena.  
Arbetet kring framtagande av ny översiktsplan - digital dialog med 
allmänheten pågår mellan den 7 november och den 5 december. Mycket stort 
intresse och många markeringar i kartan redan första veckan, totalt ca 2000 
markeringar hittills.  
Detaljplan Rosen västra - samrådsyttrande från länsstyrelsen som säger att 
slänten behöver åtgärdas innan detaljplanen kan antas. Ytterligare utredning 
kring detta ska startas upp. 

Protokollet från kommunstyrelsens sammanträde den 14 juni 2022 och 
efterföljande beslut i kommunfullmäktige den 27 juni 2022 är överklagade 
med laglighetsprövning. Dom har ännu inte inkommit från förvaltningsrätten 
därmed har flera beslut ännu inte vunnit laga kraft, bland annat detaljplanen 
för Limsjöänget. 

Förpackningssamling kommer framöver ingå i kommunal regi utifrån 
tidigare lagändring.  
Sköteselkontroll av brandvattensposter kommer hanteras via kommunen 
framledes. 
En VA-plan behöver enligt lagkrav vara klar till 1 januari 2024. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
1. Informationen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag 
Sektorchef för samhällsutveckling 
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§ 173 Dnr 2022/104 

Avdelningschefer samhällsutveckling informerar 2022 

Beskrivning av ärendet 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Myndighetschef, Jonas Slars: 
Bygg 
Antal ärenden som inkommer till byggenheten har minskat. Det beror bland 
annat på ökade bolån, inflation samt stigande materialpriser. 
De har under den senaste tiden inkommit många anmälningar om olovliga 
byggnationer. 
Miljöenheten 
Tillsynen av förskolor i kommunen är avslutad. En rapport kommer 
sammanställas o skickas till utbildningschef Carin Fredlin för vidtagande av 
specifika åtgärder. 
Få klagomål har inkommit till miljöenheten. 
Ny alkoholhandläggare börjar i Leksands kommun i december. 

Chef för strategisk planering, Anna Ograhn: 
Trafik  
Trafikutredning norra Leksand pågår fortfarande. 
En utredning gällande Leksandsbron kommer påbörjas för att undersöka 
alternativa brolägen och hur den gamla bron ska kunna bevaras. 
Inköp av mer LED-belysning kommer troligtvis ske i närtid. Byte till led är 
för att spara energi. Bedömning är att priserna högst sannolikt kommer att 
höjas framöver.  
Erik Nordkvist, skog- och naturvårdsförvaltare kommer till 
samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 8/12 för en presentation. 
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Arbetet med översiktsplanering fortsätter och det har lämnats in en hel del 
synpunkter från olika åldersgrupper vilket är positivt. Fokus ligger på att få 
kontakt med flertalet olika målgrupper. Politiken kommer sedan få en 
presentation av de arbete som utförts. 
Arbetet med bostadsförsörjningsplanen kommer påbörjas i närtid.  

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Informationen läggs till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef 
Verksamhetsekonom 
Kvalitetsutvecklare  
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Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1.  Informationen läggs till handlingarna.  

 

Beslutet skickas till 
Sektorchef samhällsutveckling 
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§ 175 Dnr 2017/225 

Detaljplan för Lummerhöjden (Noret 2:27 mfl.) 

Beskrivning av ärendet 
Planens syfte är att möjliggöra nybyggnation av cirka 280 bostäder, norr om 
Leksands tätort. Bostadsbebyggelsen ska vara blandad med villor, parhus, 
kedjehus, radhus och flerbostadshus.  
Planarbetet har pågått sedan 2017 och planbesked lämnades första gången av 
samhällsbyggnadsutskottet den 4 juli 2017 § 123 men förnyades den 19 
november 2020 § 113. 
Planområdet omfattas av Översiktsplan för Leksands kommun 2014, som 
antogs den 10 juli 2014. Området ingår i planeringsområdet Tätorten 
Leksand. Översiktsplanen föreslår nya bostadsområden av större omfattning 
norr om Käringberget. Översiktsplanen anger att utbyggnaden kan ske både 
med villor och flerbostadshus och att en större variation bör kunna vara 
möjlig. Antalet nytillkomna bostäder uppskattades till cirka 250 stycken. 
Karaktären bör vara ”hus och vägar i natur” där bebyggelsen anpassas till 
terrängen och följer topografin. Grönstråk ska lämnas för att möjliggöra 
passage för friluftslivet.  
Ett planförslag har tagits fram och därtill ett antal utredningar och 
undersökningar.  
Detaljplanen har varit utsänd för samråd enligt reglerna för normalt 
planförfarande från den 5 maj till den 30 maj 2021. Berörda sakägare, 
markägare, remissinstanser och övriga berörda har beretts tillfälle till samråd 
genom utskick av samrådsinbjudan per post samt annonsering i 
Leksandsbladet den 5 maj 2021. Samrådshandlingarna har varit utställda på 
kommunhuset och på kommunens hemsida. 
Under samrådet inkom 17 enskilda yttranden, varav 2 st utan erinran. 
Inkomna yttranden har sammanfattats och besvarats i en 
samrådsredogörelse. Efter samråd har en del ändringar gjorts i 
planhandlingarna: lite mer naturmark har lämnats kring befintlig bebyggelse 
i området, högsta tillåtna byggnadshöjd längs Limshagsvägen har höjts från 
9 till 10 meter för att möjliggöra för flerfamiljshus i två våningar och på så 
sätt kompensera att kvartersmark kring befintlig bebyggelse minskas och 
plankartan har justerats så att byggrätten för telemast (E1) bättre 
överensstämmer med det bygglov som givits för den befintliga masten. 
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Planbeskrivningen har kompletterats med en del skrivelser, bl.a. en tydligare 
beskrivning av hur miljökvalitetsnormer för vatten påverkas och hur rening 
av dagvatten går till, samt en fastighetskonsekvensbeskrivning.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Planavdelningen bedömer att detaljplanen kan ställas ut för granskning. 

Ekonomi 
Detaljplanen bekostas av Leksands kommun. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-04 
Planbeskrivning, 2022-11-09 
Samrådsredogörelse 2022-11-09 
Plankarta granskning, 2022-11-09 
Fastighetsföreteckning 2022-11-09 

 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Samrådsredogörelsen tas som utskottets egen 
2. Upprättad detaljplan godkänns för granskning 

Beslutet skickas till 
Näringslivsavdelningen 
Planarkitekt 
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§ 176 Dnr 2022/1157 

Utökning av verksamhetsområde Västanvik 

Beskrivning av ärendet 
 
Leksand Vatten AB föreslår till kommunfullmäktige att verksamhetsområdet 
för vatten och spillvatten i Västanvik utökas i enlighet med bilagd kartskiss. 
Den aktuella utökningen omfattar fyra fastigheter  
längs med Hobackgattu. 
 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Förslaget från Leksand Vatten AB att utöka verksamhetsområdet för vatten, 
spillvatten Västanvik, är i överensstämmelse med VA-planen. Enligt den ska 
fastigheter som ligger i nära anslutning till befintliga verksamhetsområden i 
första hand utredas för kommunal anslutning. 
Förhandsbesked beviljades med förutsättningen att anslutning i första hand 
skulle ske till det kommunala VA-nätet. 
Eftersom fastigheterna ligger i en sluttning kan det vara olämpligt att lösa 
vatten och avloppsförsörjning med enskilda lösningar, som riskerar att 
påverka varandra. 
 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag LVAB 2022-09-08 § 63 Utökning av verksamhetsområde 
Västanvik 
Tjänsteutlåtande från Dala Vatten och Avfall daterat 2022-09-01 
Kartskiss – bilaga 1 
 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige 

1. Verksamhetsområdet för vatten och avlopp i Västanvik utökas i 
enlighet med karta i bilaga 1. 
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Beslutet skickas till 
Dala Vatten och Avfall AB 
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§ 177 Dnr 2022/891 

Begäran om utökning av verksamhetsområde Tällbergs 
Sjögårdar och Sjöängen 

Beskrivning av ärendet 
Leksand Vatten AB föreslår till kommunfullmäktige om utökning av 
verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten, i Tällbergs, 
Sjögårdar/Sjöängen, enligt bilagd kartskiss. 
Exploateringen av området sker etappvis och vartefter godkännande sker av 
den utbyggda VA-anläggningen tas den över av Leksand Vatten AB, som 
därefter ska begära att VA-verksamhetsområdet utökas. 
Den aktuella utökningen omfattar ett 40-tal fastigheter. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Förslaget från Leksand Vatten AB att utöka verksamhetsområdet för vatten, 
spillvatten och dagvatten i Tällbergs Sjögårdar och Sjöängen, är i 
överensstämmelse med tidigare avtal, och VA-planen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från Dala Vatten och Avfall daterat 2022-06-02 
Protokollsutdrag LVAB 2022-06-16 § 45 Utökning av verksamhetsområde 
VA Sjöängen/Sjögårdarna 
Yttrande miljö daterat 2022-08-05 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige 
1. Verksamhetsområdet för vatten och avlopp och dagvatten, i Tällberg 

Sjögårdar och Sjöängen utökas i enlighet med karta i bilaga 1. 

Beslutet skickas till 
Dala Vatten och Avfall AB 
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§ 178 Dnr 2022/1183 

Begäran om yttrande angående: 2022-101862 - 
Ansökan om markledning från Övermo till 
Båthusbacken 

Beskrivning av ärendet 
Energimarknadsinspektionen har inkommit med en begäran om yttrande 
gällande från Övermo till Båthusbacken. Dala Energi Elnät AB har ansökt 
hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om tillstånd att bygga och använda en 
kraftledning (nätkoncession för linje) i Övermo.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Avdelningarna plan- och kart, miljö samt strategisk planering har granskat 
underlagen. Miljöavdelningar skriver följande:  

• Ledningen passerar inte nära skola eller förskola. Förändringen 
innebär en förbättrad boendemiljö. 

• De föreslagna skyddsåtgärderna bedöms som tillräckliga. 

• Företaget ska på begäran kunna uppvisa dokumentation över 
omhänder-tagande av rivna anläggningsdelar (t.ex. stolpar och 
fundament) och ev. förorenad jord. 

Övriga avdelningar har inget att erinra gällande ansökan.  

Beslutsunderlag 
Begäran om yttrande daterat 2022-09-22 
Komplett ansökan återfinns på: 
https://ei.se/bransch/koncessioner/natkoncession-for-linje/pagaende-
remisser---natkoncession-for-linje/arenden-natkoncession-for-linje-
2022/arende-2022-101862 
Yttrande miljö mfl. daterat 2022-09-28 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-10-28 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut  
1. Godkänna yttrandet som svar från Leksands kommun.  
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Beslutet skickas till 
Energimarknadsinspektionen 
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§ 179 Dnr 2022/1182 

Begäran om yttrande angående: 2022-101861 - 
Ansökan om markledning vid Övermo i Leksand 

Beskrivning av ärendet 
Energimarknadsinspektionen har inkommit med en begäran om yttrande 
gällande markledning vid Övermo. Dala Energi Elnät AB har ansökt hos 
Energimarknadsinspektionen (Ei) om tillstånd att bygga och använda en 
kraftledning (nätkoncession för linje) i Övermo.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Avdelningarna plan- och kart, miljö samt strategisk planering har granskat 
underlagen. 
Miljöenheten har följande kommentarer om ansökan samt miljökonsekvens-
beskrivningen: 

• Ledningen passerar inte nära skola eller förskola. Förändringen 
innebär en förbättrad boendemiljö. 

• De föreslagna skyddsåtgärderna bedöms som tillräckliga. 

• Företaget ska på begäran kunna uppvisa dokumentation över 
omhänder-tagande av rivna anläggningsdelar (t.ex. stolpar och 
fundament) och ev. förorenad jord. 

Övriga avdelningar har inget att erinra gällande ansökan.  

Beslutsunderlag 
Begäran om yttrande daterat 2022-09-22 
Komplett ansökan återfinns på: 
https://www.ei.se/bransch/koncessioner/natkoncession-for-linje/pagaende-
remisser---natkoncession-for-linje/arenden-natkoncession-for-linje-
2022/arende-2022-101861 
Yttrande miljö mfl. daterat 2022-09-28 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-10-28 
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Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Godkänna yttrandet som svar från Leksands kommun.  

 

Beslutet skickas till 
Energimarknadsinspektionen 
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3. Avgift: 42 485 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2022-10-04 och beslut fattades 2022-11-17, 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 DVAAB
3. Kallelse till tekniskt samråd

Upplysningar 
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked 
(enligt PBL 10 kap 3§). Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk 
trots att det inte fått laga kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet 
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar eftersom beslutet kan komma att 
upphävas om det överklagas. 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt 
samråd bifogas beslutet. 
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt PBL 10 
kap. 4 §. 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §). 

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. Beställning görs via kommunens hemsida.  
Beslutet får laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes 
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet. 

Hur man överklagar 
Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till Leksands kommun, 
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se. 
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Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om.  
Tala också om varför du menar att samhällsbyggnadsutskottet beslut är 
felaktigt och vilken ändring Du vill har i beslutet. 
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer. 
Samhällsbyggnadsutskottet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor 
från den dag du fick del av beslutet.  

Samhällsbyggnadsutskottet sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i 
Dalarnas län för prövning. 

Beslutet skickas till 
Sökande 
Sakägare 
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2. Avgift: 10 191 kronor (faktura skickas separat)  
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2022-09-26 och beslut fattades 2022-11-17, 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). 

Motivering 
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av 
mark- och vattenresurserna enligt MB 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 §.  
Lokalisering är förenlig med kommunens översiktsplan. Fastigheten bedöms 
vara en lämplig tomtplats och en naturlig förtätning av befintlig byklase. 
 
Bilagor 

1. Handlingar som ingår i beslutet 
2. Remissyttrande från Miljöenheten, Dala Vatten och Avfall AB, Dala 

Energi 

Upplysningar 
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år 
efter det att beslutet vunnit laga kraft enligt PBL 9 kap. 39 §. Sökanden 
upplyses också om att förhandsbeskedet inte medför rätt att påbörja den 
sökta åtgärden. 
 
Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes 
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet. 
 
Hur man överklagar 
Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till Leksands kommun,  
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se. 
 
Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om.  
Tala också om varför du menar att samhällsbyggnadsutskottet beslut är 
felaktigt och vilken ändring Du vill har i beslutet. 
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer. 
Samhällsbyggnadsutskottet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor 
från den dag du fick del av beslutet.  
 
Samhällsbyggnadsutskottet sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i 
Dalarnas län för prövning. 
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Beslutet skickas till 
Sökande 
Sakägare 
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Beslutsunderlag 
Ansökan 2022-08-15 
Situationsplan 2022-10-25 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Förhandsbesked beviljas 
2. Avgift: 10 191 kronor (faktura skickas separat) 

Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2022-10-25 och beslut fattades 2022-11-17, 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). 

 
Motivering 
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av 
mark- och vattenresurserna enligt MB 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 §.  
Lokalisering är förenlig med kommunens översiktsplan. Fastigheten bedöms 
vara en lämplig tomtplats och en naturlig förtätning av befintlig byklase. 
 
Bilagor 

1. Ritningar som ingår i beslutet 
2. Remissyttrande från Dala Energi, DVAAB och LRF 

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. 
 
Det skall särskilt påpekas att inför kommande bygglovsprövning kommer 
stor vikt att läggas på att kommande etablering ska anpassas till området vad 
gäller färg och form som är för området karaktäristiskt. 
 
Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes 
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet. 
 
 
 
 

25



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(3) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-17 

 
  

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 
Sakägare 
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kräver slamtömning måste vägen göras farbar enligt Dala Vatten och Avfall 
AB:s ”råd och rekommendationer kring slamtömning”.  
Om avlopp ska anordnas i form av torrlösning för wc och/eller exempelvis 
gråvattenfilter för bdt-avloppsvatten ska tillstånd (bdt-lösning) och/eller 
anmälan (latrinkompost) göras till miljöenheten.   
Förhandsbeskedet berör en grundvattenförekomst i berg. 
Grundvattenförekomsten, Tasbäck-Björken, uppnår enligt statusklassningen 
2021-12-20 både kemiskt och kvantitativt god status. Vattenförekomsten är 
skyddad enligt vattendirektivets artikel 7. Det finns tre 
vattenledningsföreningar med bergborrade brunnar inom det avgränsade 
området för vattenförekomsten, vilka omfattas av livsmedelsverkets 
föreskrifter om dricksvatten. Fastigheten bedöms inte ligga inom 
påverkansområdet för de aktuella vattentäkterna. Exploateringen bedöms 
inte påverka möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna för 
grundvattenförekomsten. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2022-09-09 
Situationsplan 2022-09-09 
Ritningar 2022-09-09 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Förhandsbesked beviljas 
2. Avgift: 10 191 kronor (faktura skickas separat)  

Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2022-09-09 och beslut fattades 2022-11-17, 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). 

 
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av 
mark- och vattenresurserna enligt MB 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 §.  
Lokalisering är förenlig med kommunens översiktsplan. Fastigheten bedöms 
vara en lämplig tomtplats. 
 
Bilagor 
1. Ritningar som ingår i beslutet 
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2. Remissyttrande från Dvaab, Miljöenheten, LRF 

Upplysningar 

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

Beslutet skickas till 
Sökande 
Sakägare 
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Beslutsunderlag 
Ansökan 2022-10-22 
Situationsplan 2022-10-22 
Ritning 2022-10-22 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Strandskyddsdispens beviljas. 

-Som särskilda skäl kan anges att åtgärden har ett angeläget allmänt 
intresse 

2. Avgift: 4830 kronor (faktura skickas separat)  
  

Motivering 
Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18c kan 
anföras att åtgärden avser ett angeläget allmänt intresse då placeringen av 
pumphuset avser försörjningen av VA i byn Heden. 
Som tomtplatsavgränsning upptar den yta som pumpstation upptar på 
marken. 
 
Bilagor 

1. Ritningar som ingår i beslutet 

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

Beslutet skickas till 
Sökande 
Sakägare 
Fastighetsägare  med REK  
Länsstyrelsen strandskydd 
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Bilagor 

1. Ritningar som ingår i beslutet 

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. 
 
Åtgärden kräver tillstånd från markägarna. 
 
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 
Länsstyrelsen strandskydd 
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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. 
 
Åtgärden kräver tillstånd från markägarna. 
 
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 
Länsstyrelsen strandskydd 
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Motivering 
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av 
mark- och vattenresurserna enligt MB 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 §.  
Lokalisering är förenlig med kommunens översiktsplan. Fastigheten bedöms 
vara en lämplig tomtplats och en naturlig förtätning av befintlig byklase. 

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

Beslutet skickas till 
Sökande 
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Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Förhandsbesked beviljas. 
2. Avgift: 10 771 kronor (faktura skickas separat)  

 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2021-09-23 och beslut fattades 2022-11-17, 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). 

Motivering 
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av 
mark- och vattenresurserna enligt MB 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 §.  
Lokalisering är förenlig med kommunens översiktsplan. Fastigheten bedöms 
vara en lämplig tomtplats och en naturlig förtätning av befintlig byklase. 
Definitiv placering av huvudbyggnad prövas först i eventuellt efterföljande 
bygglov men den föreslagna placeringen är ca 12 m från tomtgräns mot den 
klagande grannen, ca 15 m från uteplatsen. Den eventuella olägenhet detta 
skulle innebära bedöms inte vara en betydande olägenhet i lagens mening 
och förhandsbesked bör därför tillåtas. 
 

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

Beslutet skickas till 
Sökande 
Sakägare 
Fastighetsägare  med REK  
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Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 31§. 
2. Strandskyddsdispens beviljas. Den yta som byggnaden upptar på marken 

får tas i anspråk för ändamålet. Platsen ska fortfarande vara tillgängligt 
för allmänheten och får inte privatiseras. 

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: 7 631 kronor (faktura skickas separat) 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2022-10-18 och beslut fattades 2022-11-17, 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 idag är nyttjad som badplats och en bastu på 
platsen främjar allmänhetens tillgång till strandområdet.  

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. Strandskyddsdispensens 
giltighetstid sammanfaller med bygglovet. 
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 §). 
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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. Beställning görs via kommunens hemsida.  
Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet, varför utgången av besvärstiden 
- tre veckor från den dag Länsstyrelsen fått del av beslutet - bör avvaktas. 
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 

  
Länsstyrelsen 
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Adress: Rörbäcksvägen 31B, 757 52 Uppsala 
3. Avgift: 14 490 kronor (faktura skickas separat) 
 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2022-09-27 och beslut fattades 2022-11-17, 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 §. 
Huvudbyggnadens höjd och utformning är densamma som vid förra ansökan 
som mark- och miljödomstolen i sitt domslut bedömde inte vara en 
betydande olägenhet i lagstiftningens mening. Tvåvåningshus ansågs inte 
heller vara främmande för områdets karaktär eller förhållandena på orten. 
Enligt praxis får förhållandevis stora inskränkningar i utsikten tålas. 
Garagets sockelhöjd är höjd med 0,5 m av byggtekniska skäl då byggnaden 
ligger under vägen. Samhällsbyggnadsutskottet gör bedömningen att garaget 
passar väl in i den omgivande bebyggelsen och att höjden inte innebär en 
betydande olägenhet i lagens mening.  

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. 
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. 
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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. Beställning görs via kommunens hemsida.  
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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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 §. 

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.  
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  
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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 för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18c kan 
anföras att marken behöver tas i anspråk för ett tillgodose ett angeläget 
allmänt intresse som inte kan ske utanför området. 

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. Strandskyddsdispensens 
giltighetstid sammanfaller med bygglovet. 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §). 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägare. 
Beslutet får laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes 
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet. 
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. 
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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 
Länsstyrelsen 
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tälthall inte uppfyller alla behoven för verksamheten och endast avser att 
klara verksamheten tills ett permanent stall med andra funktioner kan 
färdigställas. Då området omfattas av riksintresse för kulturmiljövård 
bedömer utskottet för samhällsbyggnad att en tälthall inte är ett lämpligt 
permanent inslag i omgivningen. Permanent bygglov har beviljats för 
lämplig stallbyggnad men har ännu inte hunnit färdigställas. Utskottet för 
samhällsbyggnad gör därför bedömningen att det är lämpligt att förlänga det 
tillfälliga lovet med ytterligare. 
Utskottet för samhällsbyggnad gör den sammantagna bedömningen att tältets 
påverkan på omgivning och grannar inte kommer att medföra någon 
betydande olägenhet. 

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

Beslutet skickas till 
Sökande 
Sakägare 
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solenergianläggningen innebär en betydande olägenhet eller inte och om den 
passar in i stadsbilden. Byggnadsnämnden ska ta ett beslut i tillsynsärendet 
där det avgörs om den strider eller inte strider mot någon bestämmelse i 
plan- och bygglagstiftningen. Detta beslut kan överklagas. 
Besök på platsen gjordes 2022-10-17. Vid besöket kunde konstateras att 
anläggningen till viss del är högre än de 1,7m som uppgavs i ansökan, ca 
2,2m. Trots det kvarstår bedömningen att åtgärden inte kräver bygglov. 
Solcellsanläggningar finns inte uppräknad som bygglovspliktig anläggning i 
Plan- och byggförordningen 6 kap 1§ (PBF) och bedöms inte heller vara en 
byggnad som kräver bygglov. När bestämmelsen om bygglovsplikt för plank 
först togs in i byggnadsstadgan (1959:612) hade den en annan lydelse. 
Bygglov krävdes då för ”uppförande eller väsentlig ändring av mur, plank 
eller någon därmed jämförlig anordning”. Vid införandet av plan- och 
bygglagen (1987:10), ÄPBL, togs kravet på bygglov för ”därmed jämförlig 
anordning” bort. Jämför Mark- och miljööverdomstolens dom i 2021 P 6138 
gällande att en utedel till en värmepump, med en höjd på 2,1m och en längd 
på 3,6m, var en del av en teknisk konstruktion med en annan funktion än vad 
som kännetecknade ett plank. Den omfattades därmed inte av bygglovsplikt. 
En markanläggning för solceller, i det här utförandet och den här 
omfattningen, bedöms inte vara ett så avvikande inslag i stads- och 
landskapsbilden att den inte ska tillåtas enligt plan- och bygglagen 2 kap 6§ 
(PBL). Fastigheten är belägen inom detaljplan men åtgärden bedöms inte 
strida mot detaljplanen. Området är inte riksintresse för kulturmiljö eller ett 
område som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig 
eller konstnärlig synpunkt. Anläggningen är riktad med solcellerna bort från 
den klagande grannen vilket innebär att några reflektioner inte bedöms 
uppstå. Grannens hus är även beläget ganska högt och utan någon särskild 
utsikt varför solcellerna inte heller bedöms vara någon betydande olägenhet 
ur det hänseendet. 
 
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 
Fastighetsägare  
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Beslutsunderlag 
Ritningar 2022-11-02 

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 
Agnas Ark 
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§ 196 Dnr 2022/498 

Återrapport överklagade beslut 
samhällsbyggnadsutskottet 2022 

Beskrivning av ärendet 
En återrapport av överklagade beslut per kvartal 3 2022 har redovisats för 
samhällsbyggnadsutskottet. 

Beslutsunderlag 
Återrapport av överklagade beslut per kvartal 3, 2022-11-01. 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Informationen läggs till handlingarna 
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§ 197 Dnr 2022/1140 

Sammanträdesordning för samhällsbyggnadsutskottet 
2023 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdesordning för 
Samhällsbyggnadsutskottet 2023.  
Förslag till tider: 

•  Samhällsbyggnadsutskottet 19 januari  

• Samhällsbyggnadsutskottet 16 februari  

• Samhällsbyggnadsutskottet 23 Mars  

• Samhällsbyggnadsutskottet 20 april  

• Samhällsbyggnad 25 Maj  

• Samhällsbyggnadsutskottet 29 juni  

• Samhällsbyggnadsutskottet 31 augusti  

• Samhällsbyggnadsutskottet 28 september  

• Samhällsbyggnadsutskottet 9 november  

• Samhällsbyggnadsutskottet 14 december  
Samtliga sammanträden börjar kl.13:00 om inget annat anges i kallelsen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-11-02. 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Fastställa sammanträdesordning för samhällsbyggnadsutskottet 2023 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör 
Sektorchefer 
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Situationsplan 2022-11-11 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Samhällsbyggnadsutskottet saknar möjlighet att uttala en positiv 

ställning till den ansökta åtgärden för ommålning av fasad och byte av 
takbeklädnad då ansökan strider mot PBL 2 kap 6 § 

 

Beslutet skickas till 
Sökanden 
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Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2022-11-11 och beslut fattades 2022-11-17, 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). 

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. 
Bilagor 

1. Ritningar som ingår i beslutet 

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. 
 
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 §). 
 
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. 
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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 
Länsstyrelsen Strandskydd 
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