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Plats och tid Plenisalen, 13:00-16:00  
Beslutande 
 

Ledamöter 
Sebastian Larsson (M) 
Birgitta Jansson (S) 
Aarno Magnusson (C) 
Karin Byström (C) 
Mats Stenmark (M) 
 
 
 

 
 
 

 Tjänstgörande ersättare 
Elisabeth Ingels (C) ersätter Jan Danielsen (KD) 
Mats Rönnblad (S) ersätter Jan-Olof Karlsson (S) 
 
 
 
 
 
 
 

 Ej tjänstgörande ersättare 
Mats Fogelström (C) 
Åke Arnesson (BP) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tjänstemän 
Sektorchef, Åke Sjöberg  
Myndighetschef, Jonas Slars  
Chef strategisk planering/stadsarkitekt, Anna Ograhn  
Bygglovshandläggare, Sylvi Ersbjörs 
Byggnadsinspektör, Maths Ydron § 205 
Bygglovshandläggare, Josefin Qvist  
Nämndsekreterare, Angelica Maalouf  
Erik Nordqvist, skog -och naturvårdsförvaltare § 200 
 
 

 
 
 

Justeringens plats och tid 
 
Digital justering, 2022-12-15 kl:14:00  
  

Underskrifter 
 

 Paragrafer 200–
211  

   

 Ordförande 
  

 Sebastian Larsson (M)  

 Justerare 
  

 Birgitta Jansson (S)   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Samhällsbyggnadsutskottet 

Sammanträdesdatum 2022-12-08 

Datum då anslaget sätts upp 2022-12-16 
Datum då anslaget tas ned 2023-
01-06  

Förvaringsplats för protokollet Administrativ Service  
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Ärendelista 
 

   
§ 200  Sektorchef samhällsutveckling informerar 2022 
§ 201  Avdelningschefer samhällsutveckling informerar 2022 
§ 202  Meddelande samhällsbyggnadsutskottet 2022 
§ 203  Nybyggnad av en/tvåbostadshus  
§ 204  Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus  
§ 205  Rivning uthuslänga, Nybyggnad garage/carport, gäststuga och plank, olovlig 

åtgärd - Rivit utan startbesked Trädgården 11 
§ 206  Nybyggnad av fritidshus, strandskyddsdispens,  
§ 207  Montering av solceller,  
§ 208  Montering av solceller,  
§ 209  Utökning av tomt över vägområde Västanvik  
§ 210  Nymontage av solpaneler på uthus/förråd  
§ 211  Kommunicering avseende solcellsmontage på bostadshus  
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§ 200 Dnr 2022/103 

Sektorchef samhällsutveckling informerar 2022 

Beskrivning av ärendet 
Sektorchef, Åke Sjöberg, informerade om följande:  
- Rekrytering av ny IT-chef pågår.  
- Skidanläggningen på Granberget öppnas den 17 december. Siljansnäs 

hotell kommer driva restaurangen i backen.  
- Vägbelysningsavtalet med Dala energi kommer troligtvis bli klart i 

februari. 
- Det har varit ett stort intresse kring den tidiga dialogen av 

översiktsplanen. Det har inkommit mycket positiva synpunkter. 
- Arrangemanget kring Leksands julmarknad har fått mycket positiv 

respons. Särskilt uppskattat var sagolandet som kulturskolan arrangerat.  
-  En ny hållbarhetsplan håller på att arbetas fram. 
- En utredning gällande deponier kommer presenteras under januari. 
- Sektorn kommer ha fortsatt dialog med Länsstyrelsen kring 

planläggningen för moskogsvägen.  
- Det har förekommit skadegörelse i den nya sporthallen, en diskussion 

med skolan pågår för att se över hur detta kan lösas framledes.   
 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Informationen läggs till handlingarna  

 

Beslutet skickas till 
Sektorchef  
Kvalitetsstrateg 
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§ 201 Dnr 2022/104 

Avdelningschefer samhällsutveckling informerar 2022 

Beskrivning av ärendet 
Myndighetschef, Jonas Slars: 
Bygg  
- En utredning om en eventuell implementering av en e-tjänst för att söka 

bygglov kommer göras under 2023.   
- Ulla Frimodig som är administratör kommer gå i pension i mars 2023.   
Miljö 
- En ny alkoholhandläggare är anställd from den 12 december.  
- En rapport gällande tillsynen av förskolorna i kommunen kommer vara 

klar i januari.  
- Investeringar från Dalavatten AB kommer behövas för att vidta åtgärder 

för enskilda avlopp. Det är många avlopp behöver åtgärdas. De flesta 
boenden vill ha kommunalt vatten och avlopp.  

- Ett uppstartsmöte för en vattentjänstplan kommer ske. Vattentjänstplanen 
behöver ställas ut på samråd, det kommer börja gälla från januari 2024. 

 
Chef för strategisk planering, Anna Ograhn:  
Trafik    
- En utredning gällande Leksandsbron pågår. Det är en del som kommer 

finnas med i översiktsplanen.  
- Planering kring infrastrukturen vid Limsjöänget pågår.  
- Planering av cykelvägar ses nu över.  

 
- Det pågår många LONA- projekt nu, de är olika typer av projekt som ska 

främja ett långsiktigt lokalt naturvårdsengagemang.  Projekten kommer 
sedan redovisas.  
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- En ansökan för att få LOVA- medel för vatten/fiskevård är på gång.  
LOVA- medel ska bidra till att förbättra och skydda vattenmiljöer.  

 
- Det är fortsatt högt tryck vad det gäller inkommande samtal från 

medborgarna till energirådgivaren.  
 

- Under den tidiga dialogen gällande översiktsplanen har man träffat ca 
100 personer fysiskt i olika forum från bland annat, kommunbygderåd 
handikappråd, näringsliv, skolor mm.  Ca 3225 synpunkter har 
inkommit. De alla grupper lyfter är att de saknas mötesplatser i 
kommunen och det är något man önskar i olika former.  

 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Informationen läggs till handlingarna  

Beslutet skickas till 
Avdelningschefer 
Kvalitetsutvecklare 
Verksamhetsekonom  
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§ 202 Dnr 2022/105 

Meddelande samhällsbyggnadsutskottet 2022 

Beskrivning av ärendet 
  

• Beslut från Länsstyrelsen inkom 2022-11-15 gällande samråd enligt 
miljöbalken för rasering och byte av befintlig markkabel på 
fastigheten från fastigheten Näsbyggebyn 27:2 till Backbyn 72:1 i 
Leksands kommun.  
Beslut: Länsstyrelsen vidtar med anledning av anmälan för samråd 
ingen åtgärd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.  

 
• Dom från Mark- och miljödomstolen inkom 2022-11-14 gällande 

detaljplan för Åkerö brofästet Järnvägen - Insjövägen i Leksands 
kommun.  
Beslut: Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena.  
 

• Beslut från Länsstyrelsen inkom 2022-11-08 gällande samråd enligt 
miljöbalken för byte av luftledning, breddning av ledningsgata och 
nyanläggning av markkabel på fastigheten Rutån 3:13. till Västannor 
18:29 I Vansbro respektive Leksands kommun.  
Beslut:  Länsstyrelsen vidtar med anledning av anmälan för samråd   
ingen åtgärd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. 
 

• Beslut från Länsstyrelsen inkom 2022-11-07 om föreläggande enligt 
miljöbalken för underhållsröjning vid ledningsgata på flera sträckor i 
Leksand, Falun, Mora, Orsa och Älvdalens kommun. 
Beslut: Länsstyrelsen förelägger med stöd av 12 kap. 6 § miljöbalken 
att Ellevio AB ska vidta specifika försiktighetsåtgärder till skydd för 
naturmiljön.  

 
• Beslut från Länsstyrelsen inkom 2022-11-30 om godkännande av 

kommunalt beslut om strandskyddsdispens. 
Beslut: om att godkänna Leksands kommuns beslut den 17 november 
2022 i ärende 2022/1349 om strandskyddsdispens för förläggning av 
markkabel mellan fastigheterna Näsbyggebyn 27:2 och Olsnäs 57:5 i 
Leksands kommun.  
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• Beslut från Länsstyrelsen inkom 2022-11-30 gällande begäran om 
upphävande av strandskydd vid ett litet vattendrag på fastigheten 
Östra Rönnäs 22:17 i Leksands kommun.  
Beslut: Länsstyrelsen upphäver strandskyddet på fastigheten Östra 
Rönnäs 22:17 inom rödrandigt område på kartan i bilaga 1. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Meddelande samhällsbyggnadsutskottet 2022, daterad 
2022-12-01. 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  

Beslutet skickas till 
Sektorchef samhällsutveckling 
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2. Strandskyddsdispens beviljas.  
-Som tomt får tas i anspråk den redovisade tomtplatsen som tidigare 
prövats i förhandsbesked och som Länsstyrelsen sedan tidigare medgivit. 

3. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: 
Namn: Nils Berglund 

4. Avgift: 22 237 kronor (faktura skickas separat) 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2022-11-14 och beslut fattades 2022-12-08, vilket innebär att 
lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med 
stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår 
av bilagan. 

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

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

 

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 i god tid innan 0247-80496. 
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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Om fastigheten saknar gatuadress och/eller gatunummer kontakta 
kommunen.  
 
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. 
 
 
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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Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområdena i MB 3 och 
4 kap. tillämpas. 
Enligt plan- och bygglagen (PBL) 2 kap. 5 § gällande ärenden om 
förhandsbesked ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet. Enligt PBL 2 kap. 6 § gällande ärenden om förhandsbesked ska 
bebyggelse utformas och placeras på den avsedda marken som är lämpligt 
med hänsyn till b.la stads- och landskapsbild, natur- och kulturvärdena på 
platsen och intresset av god helhetsverkan. 
 
En etablering på nämnda fastighet skulle innebära b.la att 
betesmark/jordbruksmark tas i anspråk som försvårar jordbruksdriften för 
brukaren. Ansökan strider därför mot ovanstående och 
samhällsbyggnadsutskottet saknar möjlighet att meddela en positiv 
inställning till förhandsbeskedet. 
 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2022-08-25 
Situationsplan 2022-11-25 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Kommunicera ärendet med sökanden då Samhällsbyggnadsutskottet 

saknar möjlighet att meddela ett positivt beslut i ärendet 

Beslutet skickas till 
Sökande 
Sakägare med synpunkter 
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Beslutsunderlag 
Ansökan 2022-09-15 
Planritning 2022-09-15 
Fasadritning 2022-09-15 
Sektionsritning 2022-09-15 
Situationsplan med tomtplatsavgränsning 2022-12-08 
Geoteknisk undersökning 2022-11-28 

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 på 

situationsplanen redovisade tomtplatsen. 
3. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 

kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: 
Namn:  
Adress: Falun 

4. Avgift: 14 760 kronor (faktura skickas separat) 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2022-11-28 och beslut fattades 2022-10-08, 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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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 §). 
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. 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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Beslutet skickas till 
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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: 1738 kronor (faktura skickas separat) 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2022-11-08 och beslut fattades 2022-12-08, 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 §. 
 
Åtgärden placeras i enlighet med kommunens policy för 
solcellsanläggningen inom särskild kulturhistoriskt värdefullt 
området/byggnad och bedöms inte påverka intresset.  
 
Bilagor 

1. Ritningar som ingår i beslutet 
2. Remissyttrande från Stadsarkitekt 
3. Kontrollplan 

Upplysningar 
Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk trots att det inte fått laga 
kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet kungjorts i Post- och Inrikes 
Tidningar eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överklagas. 
 
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 
förrän samhällsbyggnadsutskottet har gett ett slutbesked, om utskottet inte 
beslutar annat. 
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 
Sakägare 
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Beslutsunderlag 
Ansökan, 2022-11-08 
Följebrev med handlingar, 2022-11-08 
Yttrande stadsarkitekt, 2022-11-28 
Illustration, 2022-12-01 
 

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

synpunkter inom tre veckor efter mottagandet av detta protokoll. 
 
 

Beslutet skickas till 
Sökande 
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