
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-08-26 

 
  

Samhällsbyggnadsutskottet   

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

Ledamöter 
Sebastian Larsson (M), ordförande 
Mikael Kyller (KD), 1:e vice ordförande § 140-141 samt 
143 till 153 
Birgitta Jansson (S), 2:e vice ordförande 
Aarno Magnusson (C) 
Karin Byström (C) 
Mats Stenmark (M)  
 
 

 
 
 

 Tjänstgörande ersättare 
Mats Rönnblad (S) ersätter Jan-Olov Karlsson 
Elisabeth Ingels (C) ersätter Mikael Kyller § 139 samt 142 
 
 
 
 
 
 
 

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare 
Åke Arnesson (BP) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tjänstemän 
Sektorchef Åke Sjöberg 
Myndighetschef Jonas Slars 
Chef Strategisk Planering/stadsarkitekt Anna Ograhn 
Hållbarhetsstrategi Anna Tägtström-Visconti § 142 
Tf kommunsekreterare Lena Ryen § 142 
Nämndsekreterare Jenny Sarén  
 
 

Övriga 
Ulrika Liljeberg (C) § 142 
Viktor Zakrisson (S) § 142 
Kenneth Dahlström (C) § 142 
Ingrid Rönnblad (S) § 142 
Jimmy Karlsson (BP) § 142  
 
 

Justeringens plats och tid 
 
Tisdag den 31 augusti 2021 kl. 24.00 
  

Underskrifter 
 

 
Paragrafer 139-153  

   

 Ordförande 
  

 Sebastian Larsson (M)  

 Justerare 
  

 Mats Rönnblad (S)    
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Samhällsbyggnadsutskottet 

Sammanträdesdatum 2021-08-26 

Datum då anslaget sätts upp 2021-09-01 Datum då anslaget tas ned 2021-09-23 

Förvaringsplats för protokollet Administrativ service 
 

 
  

   
 

 

1



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-08-26 

 
  

Samhällsbyggnadsutskottet   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

Ärendelista 
 

 § 139 Sektorschefen informerar 
 § 140 Avdelnings-/enhetschefer informerar 
 § 141 Meddelanden 
 § 142 Utvärdering miljömål, presentation 
 § 143 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus,  
 § 144 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus,  
 § 145 Nybyggnad av fritidshus, uthus/förråd,  
 § 146 Nybyggnad pergola med tak, Tällberg 29:53 
 § 147 Nybyggnad bod/uthus för glassförsäljning, Tällberg 29:42 
 § 148 Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus och garage,  
 § 149 Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus,  
 § 150 Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus, fritidshus,  
 § 151 Nybyggnad av balkonger på flerbostadshus,  
 § 152 Tillbyggnad, utvändig ändring av fritidshus, nybyggnad garage, installation 

vedspis, kamin och 3 öppna spisar,  
 § 153 Redovisning av inkomna synpunkter/klagomål 2021 
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§ 139  

Sektorschefen informerar 

Beskrivning av ärendet 
 Stort fokus på fastighetsfrågor idagsläget. Jobbar på att ta fram en 

lokalförsörjningsplan.  
 Möte med representanter från Alvik är inplanerat för att diskutera 

vattenkvaliteten i Alviken.  
 Leksands kommun kommer ta emot besök från nordiska 

samhällsplanerare för att berätta hur vi arbetat med 
centrumutveckling, kulturmiljöprogrammet, Lummerhöjden med 
mera.  

 Nytt möte inplanerat med Djura utvecklingsgrupp.  
 Arbetet med att flytta över delar av fritidsavdelningen till 

Leksandsbostäder fortsätter.  
 Stor efterfrågan på tomter. Leksands kommun har sålt de sista 

kommunala tomterna i Västanvik samt tre tomter i Söder Rälta.  
 Bra sommar i Leksand, jättenöjd handel och besöksnäring.  
 På Kulturhuset pågår timmerhusutställning till i slutet på september.  
 Ingen skadegörelse på våra anläggningar under sommaren.  
 Möte har genomförts med sjöräddningssällskapet för att diskutera 

bland annat skyltning i Dalälven. Kommunen kommer kalla till 
ytterligare möte där berörda båtklubbar bjuds in.  

 Första halvåret 2021 har Leksands kommun ökat sin befolkning med 
139 personer.  

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef, verksamhetsekonom samt utskottets ordförande 
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§ 140  

Avdelnings-/enhetschefer informerar 

Beskrivning av ärendet 
Myndighetschef Jonas Slars:  

 Generellt sett har det sommaren varit lugn för avdelningen.  
 Kommer komma upp ett antal ärenden om ovårdade fastigheter.  
 Fortsatt stor ärendeinströmning , 40 % ökning sedan 2019. 

 
Chef strategisk planering Anna Ograhn: 
Trafik 

 En trafikhandläggare 50% kort, blir lite omprioritering under den 
tiden ordinarie är föräldraledig.  

Natur 
 Mycket uppmärksamhet kring invasiva arter.  
 Varit en del arbete med Tällbergsängen under sommaren.  
 Våra vandringsleder ses kontinuerligt över.  

 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna 

Beslutet skickas till 
Sektorchef, verksamhetsekonom, utskottets ordförande
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§ 141  

Meddelanden 

Beskrivning av ärendet 
 Rapportering av pågående uppdrag redovisas. 

 Rapport över status för överklagade ärenden redovisas.  
 

Samhällsbyggnadsutskottet beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna  
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§ 142 Dnr 2019/1017 

Utvärdering miljömål, presentation 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommuns miljömål 2012-2020 består av en energi- och klimatplan, 
en miljöplan och en naturvårdsplan. Dessa tre omfattar tillsammans 14 av de 
nationella miljökvalitetsmålen (undantaget ”Hav i balans samt levande kust 
och skärgård” samt ”Storslagen fjällmiljö”):  
- Energi- och klimatplanen bygger på det nationella miljökvalitetsmålet 

“Begränsad klimatpåverkan” vilket brutits ner i tio delmål och 51 
åtgärder.  

- Miljöplanen bygger på de nationella kvalitetsmiljömålen “Friskt luft”, 
“Bara naturlig försurning”, ”Giftfri miljö”, “Skyddande ozonskikt”, 
”Säker strålmiljö”, “Ingen övergödning”, ”Grundvatten av god kvalitet” 
och ”God bebyggd miljö”. Dessa har burits ner i åtta delmål och 34 
åtgärder.  

- Naturvårdsplanen bygger på de nationella miljökvalitetsmålen ”Levande 
sjöar och vattendrag”, ”Myllrande våtmarker”, ”Ett rikt 
odlingslandskap”, ”Levande skogar” och ”Ett rikt växt- och djurliv” som 
brutits ner i fem delmål och 51 åtgärder.  
 

Gemensamt för planerna är att målen och åtgärderna delats upp i en del som 
rör kommunen som organisation och en del som rör den geografiska 
kommunen. Under perioden har många av dem uppnåtts med framgång. Den 
ambitiösa och helomfattande nivån har dock även medfört svårigheter att 
prioritera och driva en del frågor framåt då personella och finansiella 
resurser ibland saknats eller när en utveckling i samhället skett som 
kommunkoncernen inte haft rådighet över. Det har ibland även visat sig svårt 
att identifiera om och vad av det arbete kommunkoncernen driver som har 
direkt påverkan på samhällets utveckling och vad som rör sig om en allmän 
utveckling. Resurser har ibland saknats för att mäta resultatet.  
  
Under våren 2021 har Leksands miljöplan 2012-2020 utvärderats och 
avrapporteras härmed. I utvärderingen finns beskrivet vilka mål och åtgärder 
som uppnåtts, vilka som påbörjats men ännu inte uppnåtts och vilka som inte 
uppnåtts/inte prioriterats. Utöver detta finns i sammanställningen en del 
områden identifierade som önskvärda att ta med och uppdatera i det fortsatta 
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arbetet med framtagning av nya miljömål. Utvärderingens innehåll är baserat 
på inhämtad information från berörda verksamheter. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Det är sektorn för samhällsutvecklings bedömning att utvärderingen av 
miljömålen 2012-2020 visar resultatet av arbetet under perioden och nuläget 
jämfört med utgångsläget 2012. Den pekar även ut områden önskvärda att 
arbeta vidare med. Således utgör den en användbar grund för arbetet med 
framtagningen av nya miljömål.  

Samhällsbyggnadsutskottets beslut  
1. Att godkänna redovisningen.  

Beslutsunderlag 
Bokslut Leksands miljömål 2020 
Sammanställning resultat Leksands miljömål 2012-2020 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-08-12 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Kommundirektör, Caroline Smids Smitmanis 
Sektorchef Samhällsutveckling, Åke Sjöberg 
Avdelningschef strategisk planering, Anna Ograhn 
Kommunekolog, Åsa Rydell 
Myndighetschef, Jonas Slars 
Miljöinspektör, Annika Mårs 
Hållbarhetsstrateg, Anna Tägtström Visconti 
Fastighetschef, Leksandsbostäder AB, Pelle Lindqvist 
Strateg affärsområde avfall, Dala Vatten och Avfall AB, Malin Liss 
Lundeberg 
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§ 143  

Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus, 
 

Beskrivning av ärendet 
Fastighet:  
Sökande: 
  
 
Ansökan avser förhandsbesked för fritidshus. Aktuell plats är belägen vid 
Österdalälven. Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området. 
Tomtplatsen avgränsas utanför det strandskyddade området därför krävs 
ingen strandskyddsdispens. 
Miljöenheten tillstyrker förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på 
rubricerad fastighet ur VA-synpunkt.  
Utfart avses ske mot befintlig väg. 
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Inga yttranden har inkommit. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-06-10 
Situationsplan 2021-08-11 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Förhandsbesked beviljas. Strandområdet får inte privatiseras, tomten 

ska tydligt avgränsas med staket eller gärdesgård. 
2. Avgift: 6369 kronor (faktura skickas separat).  

 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2021-06-10 och beslut fattades 2021-08-26, vilket innebär att lagstadgade 
tidsfrister för handläggningen inte har hållits. Avgiften har reducerats med stöd av 12 kap. 8 
a § plan- och bygglagen (2010:900). 
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Motivering 
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av 
mark- och vattenresurserna enligt 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. 

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 
Sökanden
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§ 144  

Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus, 
 

Beskrivning av ärendet 
Fastighet:   
Sökande:   
  
 
Ansökan avser förhandsbesked för fritidshus. Aktuell plats är belägen vid 
Flosjön. Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området. 
Tomtplatsen avgränsas utanför det strandskyddade området därför krävs 
ingen strandskyddsdispens. 
Miljöenheten tillstyrker förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på 
rubricerad fastighet ur VA-synpunkt. Fastigheten ligger utanför Sångåns 
vattenskyddsområde. Bedömning av vilken skyddsnivå som ska gälla 
kommer att göras med avseende på kravnivån för avloppsrening. 
Fastighetens södra del närmast Sångån berörs till mindre del av Natura 2000-
område enligt art- och habitatdirektivet. Fastigheten berörs även av pågående 
naturreservatsbildning. Enligt länsstyrelsens bevarandeplan för Natura 2000-
området hyser ån ett av länets största bestånd av flodpärlmussla och 
musselpopulationen har bedömts vara mycket skyddsvärd. Prioriterat 
bevarandevärde är även ett stabilt och livskraftigt fiskbestånd, framförallt av 
öring. Enligt planen ska områdets förhållanden präglas av en naturlig 
dynamik och en minimering av annan mänsklig påverkan än ett skonsamt 
friluftsliv och ett ekologiskt hållbart fiske. Riskerna för föroreningar av 
områdets vattenkvalitet har koppling till avloppsfrågor och liknande. 
Bebyggelse inom området är mycket gles och utgörs huvudsakligen av 
fritidshus kring sjön Sången och påverkan av föroreningar från befintlig 
bebyggelse bedöms därför som relativt liten. Enligt bevarandeplanen är 
pågående markanvändning i Sångåns avrinningsområde i form av skogsbruk 
samt utbyggnad av infrastruktur de faktorer som bedöms kunna ge den 
största påverkan på vattenmiljöerna. 
För att inte skada naturvärden krävs tillstånd för verksamheter eller åtgärder 
som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Det 
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kan även gälla åtgärder utanför Natura 2000-området, om de kan påverka 
miljön i området. Då det kan vara svårt att avgöra vilka åtgärder som på ett 
betydande sätt kan påverka naturvärden så kan eventuell samrådan med 
Länsstyrelsen ske före genomförandet.  
Utfart avses ske mot befintlig väg. 
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Inga yttranden har inkommit. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-06-10 
Situationsplan 2021-08-11 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Förhandsbesked beviljas. Strandområdet får inte privatiseras, tomten 

ska tydligt avgränsas med staket eller gärdesgård. 
2. Avgift: 6369 kronor (faktura skickas separat).  

 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2021-06-10 och beslut fattades 2021-08-26, vilket innebär att lagstadgade 
tidsfrister för handläggningen inte har hållits. Avgiften har 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. 

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. 
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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 
Sökanden
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§ 145  

Nybyggnad av fritidshus, uthus/förråd,  

Beskrivning av ärendet 
Fastighet:  
Sökande:  
  
 
Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området. Ansökan avser 
nybyggnad av fritidshus på redan bebyggd fastighet.  
Stadsarkitekten har yttrat sig enligt följande: Aktuell fastighet ligger mitt i 
centrala Gråda och har i Leksands kulturmiljöprogram bedömts ha särskilda 
kulturvärden. Fastigheten finns omnämnt som ett värdefullt hus från 
timmerhuskulturen före 1930. Med hänsyn till detta måste tillkommande 
byggnader anpassas till den värdefull miljön samt att bygglovhandlingarna 
borde kompletteras med bilder på befintliga byggnader. Timmerhuskulturen är 
en viktig epok att bevara så det är värdefullt att befintliga timmerhus sparas. 
Ansökan behöver preciseras vad gäller färg på fasader samt färg och material 
på tak för huvudbyggnaden och uterum. För att anpassa den nya byggnaden till 
omgivningen bör fönster utformas med spröjs, fasaden bör vara faluröd, 
obehandlat grånat eller bruntjärat timmer samt att taket bör vara tegelröda 
lertegelpannor. 
Sökanden har efter stadsarkitektens yttrande bekräftat att fasaden är en gammal 
timmerstomme med spröjsade fönster och fasaden målas tjärbrun. Takmaterial 
är rött tegel förutom uterummet som ska beläggas med glastak. 
Miljöenheten tillstyrker bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten. 
Miljöenheten handlägger en ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning 
på fastigheten som inte är färdigutredd. På grund av att det finns en borrad 
dricksvattenbrunn på fastigheten som är gemensam för flera fastigheter så kan 
det inte uteslutas att lösningen på avloppsfrågan i sista hand får lösas genom att 
wc-fraktionen exempelvis leds till sluten tank. Detta skulle kunna bli fallet om 
ingen annan lösning bedöms kunna godkännas med avseende på skydd för den 
gemensamma dricksvattenbrunnen. Sökanden har inte redovisat vattentäkter 
inom 150 meter på situationsplanen i ansökan. 
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Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Inga yttranden har inkommit. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-04-13 
Ritning 2021-06-10 
Situationsplan 2021-06-10 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 31§. 
2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 

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

3. Avgift: 11 058 kronor (faktura skickas separat). 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2021-06-10 och beslut fattades 2021-08-26, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister 
för handläggningen inte har hållits. Avgiften har 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 §. 

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

Beslutet skickas till 
Sökanden
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§ 146 Dnr 2020/521 

Nybyggnad pergola med tak, Tällberg 29:53 

Beskrivning av ärendet 
Fastighet: TÄLLBERG 29:53 
Sökande: Tällbergs Hemslöjd AB 
 Siljansvägen 479 
 79370 Tällberg 
Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området. Ärendet avser 
nybyggnad av tak på pergola över befintliga pizzaugnar i anslutning till befintlig 
verksamhet.  
Taket ska enligt samråd med stadsarkitekten beläggas med tegel för att passa in i 
den befintliga miljön. 
Bygglov för åtgärden beviljades 2020-05-25. Detta beslut överklagades till 
Länsstyrelsen som nu upphävt beslutet och återförvisat ärendet till nämnden för 
fortsatt handläggning då fel lagrum har använts för beslutet. 
Berörda angränsande fastighetsägare har nu underrättats. Yttrande har inkommit 
från Tällberg 29:29 som motsätter sig byggnationen av en pergola med tak, 
sammanfattningsvis med hänsyn till kulturvärdesperspektiv och riksintresse för 
friluftsliv. Yttrandet i sin helhet bifogas protokollsutdraget. 
 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2020-04-22 
Ritning 2020-04-22 
Foton 2020-04-22 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 30 §. 
2. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av PBL 10 kap. 

23 §. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 
3. Med detta startbesked beslutar utskottet för samhällsbyggnad att 

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

4. Avgift har utgått sedan tidigare. 
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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 §. 
I det inkomna yttrandet från Tällberg 29:29 hänvisas till kulturmiljö- och 
friluftslivsaspekter. Utskottet för samhällsbyggnad gör bedömningen att det ur 
dessa perspektiv inte innebär att någon påtaglig inverkan på vare sig 
kulturmiljön eller friluftslivet. Träkonstruktionen får anses passa väl in i 
omgivande bebyggelse där hotell och turistverksamhet bedrivs. 

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

Beslutet skickas till 
Sökanden 

18



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(3) 

Sammanträdesdatum 
2021-08-26 

 
  

Samhällsbyggnadsutskottet   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

§ 147 Dnr 2020/547 

Nybyggnad bod/uthus för glassförsäljning, Tällberg 29:42 

Beskrivning av ärendet 
Fastighet: TÄLLBERG 29:42 
Sökande: MITTIBYN TÄLLBERG AB 
 Siljansvägen 477 
 79370 TÄLLBERG 
Åtgärden avser nybyggnad av komplementbyggnad som ska nyttjas som 
glasskiosk i anslutning till befintlig verksamhet. Detaljplan eller 
områdesbestämmelser finns inte för området. 
Skyltning av verksamheten ska ske på fasad, inte tak, och taket ska beläggas 
med tegel i enlighet med omkringliggande bebyggelse. 
Dialog har förts med stadsarkitekten gällande byggnadens utformning. 
Miljöenheten har inga invändningar mot att bygglov beviljas. 
Då byggnation sker närmare tomtgräns än 4.5 meter har medgivande lämnats 
från berörda grannar.  
Bygglov för åtgärden beviljades 2020-05-18. Detta beslut överklagades till 
Länsstyrelsen som nu upphävt beslutet och återförvisat ärendet till nämnden för 
fortsatt handläggning då fel lagrum har använts för beslutet. 
Berörda angränsande fastighetsägare har nu underrättats. Inga yttranden har 
inkommit. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2020-04-23 
Ritning 2020-04-23 
Situationsplan 2020-04-23 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 30 §. 
2. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av PBL 10 kap. 

23 §. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 
3. Med detta startbesked beslutar utskottet för samhällsbyggnad att 

kontrollplanen fastställs. Kontrollplanen ska inlämnas till 
byggavdelningen som underlag för slutbesked. 
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4. Avgift har utgått sedan tidigare. 

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. 
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt PBL 10 
kap. 4 §. 
Signerad kontrollplan ska inlämnas som underlag för slutbesked. 
Utskottet för samhällsbyggnads 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. 
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Beslutet skickas till 
Sökanden
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§ 148  

Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus och 
garage,  

Beskrivning 
Fastighet:  
Sökande:  
 
 
Ansökan avser förhandsbesked för bostadshus på fastigheten  
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. 
Dvaab har yttrat sig enligt följande: Fastigheteten kan eventuellt kunna 
förses med vatten och spillvatten via det allmänna ledningsnätet genom att 
förbindelsepunkter upprättas i direkt anslutning till det relativt närbelägna 
allmänna nätet. Det innebär att fastighetsägaren själv ansvarar för, ordnar 
med och bekostar ledningar och eventuella markupplåtelser mellan allmän 
ledning och egen fastighet och att ansvaret fastställs genom ett s.k. 
anslutningsavtal.  
Dala Energi Elnät AB innehar områdeskoncession för elnätsverksamhet 
inom det område som berörs av samrådet. Områdeskoncessionen ger oss rätt 
att bygga och förvalta elanläggningar med en spänning 0,4- 20 kV, vilket 
bl.a. innebär anslutningsplikt av elanläggningar.  
Dala Energi har luftledningar som korsar fastigheten där avstånd mellan 
ytterfas och närmsta byggnadsdel inte får understiga 6 meter på 12 kV 
ledning för 0,4 kV ledningen får det inte byggas under eller att man kan nå 
ledningen från byggnad. Fiberledning passerar längsmed södra 
fastighetsgränsen. 
Miljöenheten tillstyrker för nybyggnad av bostadshus och garage på 
rubricerad fastighet ur VA-synpunkt. Enligt ansökan är det angivet att 
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vatten- och avloppsförsörjning löses genom anslutning till kommunalt VA-
nät. 
LRF Leksand har inget att erinra mot tilltänkt byggnation. 
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Inga yttranden har inkommit.  

Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-06-11 
Situationsplan 2021-06-11 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Förhandsbesked beviljas. 
2. Avgift: 10 614 kronor (faktura skickas separat). 

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 

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. 
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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 
Sökanden 
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§ 149  

Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus,  
 

Fastighet:  
  

  
 
Ansökan avser förhandsbesked för bostadshus på fastigheten  
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. 
Dvaab har yttrat sig enligt följande: Fastigheten ligger inom det nyligen 
beslutade verksamhetsområde för kommunalt vatten och spillvatten. 
Utbyggnad av VA kommer att ske inom området, dock är det oklart när detta 
kommer att ske.  
När det kommunala VA-nätet byggs ut kommer fastighetsägare behöva 
betala anläggningsavgift för minst avlopp, även om fastighetsägaren själv 
inte önskar att ansluta till kommunalt VA.  
När kommunalt vatten och spillvatten är utbyggt och fastighetsägaren 
ansluter till spillvattennätet kan fastighetsägare ansöka om ersättning för 
onyttigbliven anläggning. DVAAB tillämpar 10 års rak avskrivning vilket 
innebär t.ex. en 6 år gammal anläggning kan ge ersättning med 40% av 
verifierande kostnader.  
VA har inga synpunkter angående utformningen av den enskilda VA-
anläggningen. 
Synpunkter avfall 
Kärlplacering blir ute vid infarten från den större vägen.  
Slamanläggningens placering bör helst ligga max 10m från 
slamtömningsbilens uppställningsplats. Infartsvägen lär ha en bärighet på 
(25ton) samt vara tillräckligt bred för en slambil.  
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Slambilen behöver en vändplats och det lär det finnas bärighet i mark så inte 
slambilen kör fast.  
Dala Energi Elnät AB innehar områdeskoncession för elnätsverksamhet 
inom det område som berörs av samrådet. Områdeskoncessionen ger oss rätt 
att bygga och förvalta elanläggningar med en spänning 0,4- 20 kV, vilket 
bl.a. innebär anslutningsplikt av elanläggningar.  
Dala Energi har el och fiberledningar som passerar förbi fastigheten om 
dessa ej berörs har vi inget att erinra på bygglovsansökan. 
Miljöenheten tillstyrker förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus på 
rubricerad fastighet under förutsättning att fastigheten ansluter till 
kommunalt avlopp när detta blir tillgängligt. Utbyggnad av kommunalt VA-
nät kommer att påbörjas i Heden under våren 2022. 
Miljöenheten vill utifrån erfarenhet av klagomålsärenden uppmärksamma 
sökanden på att närboende grannar kan bli störda om hundar som hålls i 
hundgård skäller ofta eller i längre perioder. Vid placering och utformning 
av hundgård bör detta eventuellt beaktas för att minska eventuell 
störningsrisk. 
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Inga yttranden har inkommit.  

Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-06-10 
Situationsplan 2021-06-10 

Samhällbyggnadsutskottets beslut 
1. Förhandsbesked beviljas. 
2. Avgift: 10 043 kronor (faktura skickas separat).  
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2021-06-10 och beslut fattades 2021-08-26, 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. 
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Bilagor 
1. Ritningar som ingår i beslutet 

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 
Sökanden 
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§ 150  

Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus, 
fritidshus,  
Fastighet:  
Sökande: 
  
 
Ansökan avser förhandsbesked för bostadshus/fritidshus. Detaljplan eller 
områdesbestämmelser finns inte för området. 
Platsen ligger inom område som i kommunens översiktsplan anger att:   
Det öppna och omväxlande odlingslandskapet kring byarna i Häradsbygden 
utgör en betydande del för landskapsbilden för såväl boende som besökare. 
Det är angeläget att detta landskap fortsätter att hållas i hävd. 
Utvecklingsmöjligheter för jordbruket är därför värdefullt för att kunna 
bevara den värdefulla landskapsbilden i området. 
I det framtagna kulturmiljöprogrammet påpekas särskilt för Hagen att de små 
odlingsytor som finns nära byn, inuti byn samt mellan Hagen och andra byar 
i Häradsbygden är också värdefulla eftersom de delvis fortfarande 
återspeglar de små ägoytor som kännetecknat jordbruket i Leksand i äldre 
tider. Spår av små ägoytor är mycket värdefulla för förståelsen av 
livsvillkoren i det äldre bondesamhällets Leksand. 
Värden/var varsam med: 
De stora och öppna hävdade odlingslandskap som omgärdar Häradsbygdens 
byar. Små hävdade odlingsytor inuti eller i nära anslutning till byn. 
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. 
LRF Leksand säger nej till förhandsbesked gällande  
Marken brukas idag av en aktiv brukare som beteshage och ligger inom kort 
avstånd från 
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brukningsenheten, beteshagen har betydelse för lantbrukaren. 
Marken är även med i SAM-ansökan. 
LRF önskar svar i ärendet. 
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Yttrande har inkommit från H  

 
Dala Energi har en transformatorstation och kablar som berör den aktuella 
fastigheten. Servitutsavtal finns tecknat för detta. 
Dvaab har yttrat sig enligt följande: Det aktuella skiftet ligger inom 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Det finns ingen 
anslutningspunkt anlagd till fastigheten i dag men huvudledningar för vatten 
och spillvatten löper tvärs över det aktuella skiftet och det är således möjligt 
att anlägga förbindelsepunkt och ansluta till det kommunala VA-nätet. 
Det framgår inte var byggnader är tänkta att placeras. DVAAB vill dock 
poängtera att ledningarna över skiftet är placerade inom inskriven 
ledningsrätt och att ledningsrättsområdet utgör ett hinder för placeringen. 
DVAAB har inget att invända mot att positivt förhandsbesked ges. 
Med anledning av översiktsplanens rekommendationer och 
kulturmiljöprogrammet samt markens lämplighet för avsett ändamål saknar 
Samhällsbyggnadsutskottet Leksands kommun möjlighet att inta en positiv 
ställning i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-05-20 
Situationsplan 2021-06-24 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Samhällsbyggnadsutskottet saknar med hänvisning till ovanstående 

möjlighet att uttala en positiv inställning till aktuell ansökan. 
2. Sökanden ges möjlighet att ta del av ovanstående och inkomma med 

synpunkter inom tre veckor efter mottagandet av detta protokoll. 

Beslutet skickas till 
Sökanden 
LRF 
Grannar med inkommande yttranden 

29



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(3) 

Sammanträdesdatum 
2021-08-26 

 
  

Samhällsbyggnadsutskottet   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

§ 151 Dnr 2021/569 

Nybyggnad av balkonger på flerbostadshus, 
Österåkern 1 

Beskrivning av ärendet 
Fastighet: ÖSTERÅKERN 1 
Sökande: Bostadsrättsföreningen Österåkern 1 
 BOX 62 
 79312 INSJÖN 
För området gäller detaljplan. Aktuell fastighet är bebyggd.  
Åtgärden avser tillbyggnad av tre balkonger på ett flerbostadshus. 
Åtgärden strider mot detaljplanen genom att byggrätten överskrids  
Berörda angränsande fastighetsägare har underrättats.  
Yttrande har inkommit från ägare till fastigheten Österåkern 1 som inte vill 
att balkongen som vetter mot hans fastighet ska byggas, då insynen kommer 
att öka och värdet på hans fastighet minskar.  
Idag sitter redan stora fönster och en fransk balkong mot Österåkern 1 och 
insynen kommer inte att öka nämnvärt. 
Yttrande har även inkommit från ägarna till fastigheten Österåkern 11 som 
har synpunkter på hur det överensstämmer med stadsplanen när byggrätten 
överskrids. Byggrätten överskrids med ca 7 % vilket ligger inom normen för 
vad som kan prövas som en liten avvikelse mot detaljplanen.  
Ägarna till fastigheten Österåkern 11 tar även upp frågor om parkering och 
friytor, men dessa frågor har redan avgjorts av mark- och miljödomstolen 
mål nr P 1093-16. 
 
Samhällsbyggnadsutskottet anser att de synpunkter som framförts inte kan 
utgöra skäl att vägra sökt bygglov/förhandsbesked. 
 
Då byggnation sker närmare tomtgräns än 4.5 meter har medgivande lämnats 
från berörd granne.  

Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-04-27 
Ritning 2021-07-08 
Situationsplan 2021-07-08 
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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 2021-07-08 och beslut fattades 2021-08-26, 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. Granneyttranden Österåkern 1, Österåkern 11 
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. 
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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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 
Sökanden 
Ägare till fastigheten Österåkern 1 
Ägarna till fastigheten  Österåkern 11
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§ 152  

Tillbyggnad, utvändig ändring av fritidshus, nybyggnad 
garage, install  vedspis, kamin och 3 öppna spisar, 

 

Beskrivning 
Fastighet:  
Sökande:  
  
 
Åtgärden avser tillbyggnad av fritidshus m.m. på fastigheten   
För området gäller detaljplan. Åtgärden överensstämmer med gällande 
detaljplan. Aktuell fastighet är bebyggd. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-07-02 
Ritning 2021-07-02 
Situationsplan 2021-07-02 

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

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

kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: 
Namn: Torbjörn Falkeborn 

3. Avgift: 14 451 kronor (faktura skickas separat). 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2021-07-02 och beslut fattades 2021-08-26, vilket innebär 
att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte 
reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur avgiften 
är fastställd framgår av bilagan. 

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

1. Ritningar som ingår i beslutet 

Upplysningar 
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked 
(enligt PBL 10 kap 3§). Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk 
trots att det inte fått laga kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet 
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar eftersom beslutet kan komma att 
upphävas om det överklagas. 
 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kontakta byggnadsinspektör Maths 
Ydron 0247-80496 i god tid innan. 
 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §). 
Beslutet får laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes 
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet. 
 
Hur man överklagar 
Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till Leksands kommun,  
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se. 
 
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 
Sökanden 
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§ 153 Dnr 2021/482 

Redovisning av inkomna synpunkter/klagomål 2021 

Beskrivning av ärendet 
Medborgare och brukare har möjlighet att lämna synpunkter och klagomål 
(Tyck till) till kommunen. 
Förutom att ansvarig chef återkopplar till anmälaren om denna önskar detta 
så skickas åtgärdsredovisningen till respektive utskott för kännedom. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-08-09 
Inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna åtgärder, kvartal 2/2021, 
sektor samhällsutveckling.  

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  

Beslutet skickas till 
Åke Sjöberg, sektorchef samhällsutveckling
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