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Sammanträdesdatum

2018-10-25
Utskottet för samhällsbyggnad
Plats och tid

Siljansvallen, 13:00-15:00

Beslutande

Ledamöter
Anne-Lie Stenberg (M)
Aarno Magnusson (C)
Birgitta Jansson (S)
Åke Arnesson (BP)
Mats Backlund (C)
Jan-Olof Karlsson (S)
Bengt Park (KD)

Tjänstgörande ersättare
Mats Stenmark (M) ersätter Bengt Park (KD) § 134-135

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare
Markus Kummu (V)
Mats Rönnblad (S)
Mats Stenmark (M)

Tjänstemän
Sektorchef Åke Sjöberg
Chef plan och kart Malin Bengtsson § 132, 134-135
Chef strategisk planering/stadsarkitekt Anna Ograhn
Byggnadsingenjör Maths Ydron 134-143
Bygglovshandläggare Sylvie Ersbjörs 134-143
Nämndsekreterare Jenny Sarén

Justeringens plats och tid

Övriga

Kommunhuset, måndag den 29 oktober klockan 10:00

Underskrifter

Paragrafer 131-146

Ordförande

Anne-Lie Stenberg (M)
Justerare

Birgitta Jansson (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Utskottet för samhällsbyggnad

Sammanträdesdatum

2018-10-25

Datum då anslaget sätts upp

2018-10-30

Förvaringsplats för protokollet

Administrativ service

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Jenny Sarén
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Ärendelista
Val av justerare
§ 131

Sektorschefen informerar

§ 132

Avdelnings-/enhetschef informerar

§ 133

Delegeringsbeslut SB 2018

§ 134

Namngivning enskild väg Hjortnäsheden

§ 135

Detaljplan Edshult 1:36 DNR: 2016/603

§ 136

Strandskyddsdispens för brygga,

§ 137

Tillbyggnad av utställningshall,

§ 138

Nybyggnad av tälthall, tillfälligt lov, två år,

§ 139

Rivning, utvändig ändring, ändrad användning, uppsättning av skylt,
Häradsdomaren 11

§ 140

Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus,

§ 141

Tillbyggnad av brygga, och Strandskyddsdispens,

§ 142

Nybyggnad av en/tvåbostadshus,

§ 143

Nybyggnad av garage,

§ 144

Utrivning av tre stycken dammar i Limåns vattensystem, Leksands kommun

§ 145

Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål 2018

§ 146

Presentation mål- och resultatrapport

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 131

Sektorschefen informerar
Beskrivning av ärendet
1. Norsbrorenovering – hela trumman ska bytas ut, behöver fortfarande
reda ut ansvarsfrågan med Trafikverket om vi får byta ut trumman
eller inte.
2. Kulturmiljöprogram-arbetet påbörjat. Kommer skapa en app där
medborgarna kan lyfta upp vad de tycker är av intresse. Första i länet
med detta, stöd från Länsstyrelsen.
3. Torget- lägesstatus, går enligt plan.
4. Simhallsrenovering, inleder processen för att få tillbaka pengar för
detta.
5. Fortum samråd dammutrivning- 30 oktober
6. Vildsvin Ål-Sätra, stort antal, dialog med jaktlaget
7. Möte med kreativa näringar 29/11, kommer bjudas in för att hjälpa
dem att skapa ett kluster.
8. Sorotiresa Åke Sjöberg, Anne-Lie Stenberg, Birgitta Jansson 17-26
november
9. Hållbarhetsgrupp, första möte den 15 november
10. Personal frågor - uppföljning HME-enkät pågår med hjälp av HR.
11. Prognos: 2,8 miljoner i överskott för sektorn
12. Brandkåren norra Dalarna i uppstart
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Tacka för informationen och lägga denna till handlingarna
Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg samt verksamhetsekonom

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 132

Avdelnings-/enhetschef informerar
Beskrivning av ärendet
Chef plan- och kart Malin Bengtsson


Håller på att uppdatera aktuella planer och finnas tillgänglig på
politikerportalen.



Ser över möjligheten till samarbete rörande kart, GIS och
mätkompentens med de kommunala bolagen

Chef strategisk planering Anna Ograhn:


Naturkartan är inköpt, app där man kan se vandringsleder, badplatser,
naturreservat etc. Information från kommunens karta kan enkelt
migreras till naturkartan, ett arbete med att lägga in bilder och texter
kommer dock behövas göras.



Sista delen av Solvändan är klar

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Tacka för informationen och lägga denna till handlingarna
Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg samt verksamhetsekonom

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 133

Dnr 2018/61

Delegeringsbeslut SB 2018
Beskrivning av ärendet
Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare och
bostadsanpassare:


Bostadsanpassningsärenden enligt bostadsanpassningslagen 2018-09-01
till och med 2018-09-30



Byggärenden enligt plan- och bygglagen 2018-09-01 till och med 201809-30

Miljöchef och miljöinspektörer:


Tillsynsärenden enligt livsmedelslagen och miljöbalken 2018-09-01 till
och med 2018-09-30

Räddningschef och Brandförman



Tillsynsärenden enligt LSO, offentliga tillställningar, förelägganden,
brandfarliga och explosiva varor och bygglovremisser 2018-09-01 till
och med 2018-09-30

Trafik


Parkeringstillstånd



Transportdispens tungt fordon över bro 389, Norsbro, dnr 2018/1312



Trafik yttrande, Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala
föreskrifter. Informationsträff om kollektivtrafik, uppställning av buss
och tält (4x4 m) A473.772/2018, dnr 2018/1308
Trafik - yttrande tillstånd, Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och
lokala föreskrifter. Leksands IF hockey säsongen 2018/2019, seriespel i
SDHL och ev. slut-/kvalspel Remiss A477.057/2018, dnr 2018/1333





Trafik - yttrande transportdispens, Transportdispens tungt fordon över
bro 389, Norsbro, dnr 2018/1337



Trafik - yttrande transportdispens, Begäran om yttrande gällande
transportdispens [TRV 2018/101497], dnr 2018/1346

Justeras

Utdrag bestyrks

5

1(2)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-10-25
Utskottet för samhällsbyggnad



Trafik - yttrande transportdispens, Transportdispens tungt fordon över
bro 389, Norsbro, dnr 2018/1341



Transportdispens, tillfällig transport Norsbro, dnr 2018/1364



Transportdispens gällande Norsbro, avser transport till bygge i Lycka,
dnr 2018/1372



Trafik - yttrande transportdispens, Transportdispens gällande Norsbro,
avser transport till bygge i Lycka, drn 2018/1372

Utskottet för samhällsbyggnads förslag till beslut i
kommunstyrelsen
1. Godkänna redovisningen
Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Kommunstyrelsen

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 134

Dnr 2018/1409

Namngivning enskild väg Hjortnäsheden
Beskrivning av ärendet
Detaljplanen för Norra Hjortnäsheden har vunnit laga kraft och vägarna i
området behöver namnsättas. Samråd har skett med styrelsen för
Hjortnäs/Sunnanängs byamän. De förslag som inkommit är Erikhans väg,
Emmas väg och Piparsbacken.
Erikhans väg; Stora delar av marken, ägdes av Erikhanssläkten och brukades
av två bröder, som båda vid 1900-talets början hette Erikhans från
Erikhansgården.
Emmas väg; 1914 upplåter Näs Anders Andersson sin son med samma namn
(1884-1925 död i TBC) att bygga bostadshus och ladugård på idag Hjortnäs
1:5. Hustrun Emma Kristina Olsdotter Näs f Wipp bodde kvar på 1:5 till sin
död 1952. Emma och Anders hade kreatur i hagen mellan Yttervägen och
Siljansvägen på nuvarande 23:10. Stigen till hagen gick ungefär där Emmas
väg kommer att anläggas.
Piparsbacken; Två gårdar som brukats i området av Piparssläkten. En låg
öster om Siljansvägen och en väster om Siljansvägen, som föreslås ge namn
åt denna lokalgata.
Sektorns/avdelningens bedömning
De föreslagna namnen är unika och följer god ortsnamnssed.
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Att godkänna Erikhans väg, Emmas väg och Piparsbacken som
vägnamn.
Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
1. Karta med föreslagna vägnamn
Skickas (expedieras) till
Bengt Olov Näs, bengt-olov@nace.se

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 135

Dnr 2016/603

Detaljplan Edshult 1:36 DNR: 2016/603
Beskrivning av ärendet
I ärendet föreligger förnyad ansökan om planbesked från Byggnadsingenjör
Nils Skoglund AB gällande fastighet EDSHULT 1:36 m.fl. Positivt
planbesked beviljades 2016-06-21 § 104 men då ett färdigt samrådsförslag
inte presenterats inom två år har detta löpt ut och en förnyad ansökan har
därför inkommit. Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av
flerbostadshus på platån inom den västra delen av fastigheten Edshult 1:36.
Särskild hänsyn ska tas till att tillskapa utblickar och siktlinjer från Övermo
gård mot Leksandsbrons norra brofäste.
För området gäller Översiktsplan för Leksands kommun 2014, som blev
antagen 2014-07-10. Planen ingår i planeringsområdet Tätorten Leksand, där
de generella riktlinjerna gäller.
Planområdet omfattas av två gällande detaljplaner. Detaljplan Ros´ns lada
(Edshult 1:36, 1:117 m.fl.), laga kraft 2011-01-17 (L558). Aktuellt område
är inom planen utlagd som huvudgata, friluftsområde och bostäder.
Detaljplan Edshult 1:36 m.fl. (Korsnäsgården), fastställd 1986-03-26 (L418).
Aktuellt område är inom planen utlagd som parkmark.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Ansökan om planbesked
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Positivt planbesked under en tid av två år från dagens datum, beviljas. Det innebär att ett färdigt samrådsförslag för detaljplan ska presenteras för utskottet inom två år, annars förfaller planbeskedet.
2. Planavtal ska tecknas
3. Detaljplanen bekostas av sökande.
Motivering
Plan- och kartavdelningen bedömer att ny detaljplaneläggning för
fastigheterna kan prövas.

Justeras

Utdrag bestyrks
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Upplysningar
Detaljplanen kan tidigast antas sommaren 2019.
Beslutet skickas till
Leksands kommun, Torget 5, 793 80 Leksand,
Sökande
Plan- och kartavdelningen

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 136

Strandskyddsdispens för brygga,
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser strandskyddsdispens för brygga. Aktuell plats är belägen vid
sjön Insjön. Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området.
En brygga finns redan på platsen men som behöver bytas ut och kommer att
bli lite bredare för att kunna fästas i befintliga hål i berghällen. Fler bryggor
samt båthus finns i området.
Beslutsunderlag
Ansökan 2018-09-24
Situationsplan 2018-09-24
Foto 2018-09-24
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Strandskyddsdispens beviljas. Bryggans yta får användas för
ändamålet. Platsen ska fortfarande vara tillgänglig för allmänheten
och får inte privatiseras.
2. Avgift: 2275 kronor (faktura skickas separat)
Motivering
Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18c kan
anföras att aktuell åtgärd är en anläggning som måste ligga vid vatten.
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.

Justeras

Utdrag bestyrks
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Hur man överklagar
Om Du vill överklaga detta beslut skall Du skriva till Leksands kommun,
Byggenheten, 793 80 Leksand.
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 utskottet för samhällsbyggnads beslut är felaktigt och vilken
ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Utskottet för samhällsbyggnad måste ha fått Ditt överklagande inom tre
veckor från den dag Du fick del av beslutet.
Utskottet för samhällsbyggnad sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen
i Dalarnas län för prövning.
Beslutet skickas till
Sökanden
Länsstyrelsen

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 137

Tillbyggnad av utställningshall,
Beskrivning av ärendet
Beskrivning
Fastighet:
Sökande:

Detta ärende beviljades tidigare av utskottet för samhällsbyggnad 2016-0517 § 82 men återförvisades av Mark och miljödomstolen för förnyad
handläggning 2017-01-24. Efter detta togs ett nytt beslut 2018-05-24 § 66
men detta återförvisades för fortsatt handläggning av Länsstyrelsen som
ansåg att utskottet för samhällsbyggnad inte motiverat tillräckligt väl varför
en högre byggnadshöjd skulle accepteras.
2009-09-07 § 189 beviljade byggnadsnämnden i Leksands kommun bygglov
för tillbyggnad av garage med en till våning. Åtgärden innebar en avvikelse
beträffande byggnadshöjden men ansågs vara förenlig med detaljplanens
syfte. Det är detta som idag sökanden vill göra en tillbyggnad på.
Sökanden har inkommit med ny ansökan samt nya måttsatta ritningar.
Åtgärden avser tillbyggnad av utställningshall, kontorslokal och
övernattningsrum för verksamheten.
Någon störande verksamhet för omgivningen bedöms verksamheten inte
utgöra.
För området gäller detaljplan. I planbestämmelserna anges att område för Bf
betecknat område endast får bebyggas för bostadsändamål.
Vidare anges att för uthus eller annan gårdsbyggnad inte får uppföras till en
större höjd än 2.5 meter.
Detaljplanen anger dock att byggnadsnämnden har möjlighet att medge
undantag från planen i särskilt fall dels beträffande byggnadshöjden för
garage eller annan gårdsbyggnad vars användning kräver större våningshöjd

Justeras

Utdrag bestyrks
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samt medge inredningar av samlingssalar och garage, samt lokal för handel
och hantverk.
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över de nya handlingarna.
Synpunkterna bifogas separat, men de anger i huvudsak att byggnaden inte
passar in i området då den blir för stor, det blir ökad trafik.
Området består idag av en varierade bebyggelsestruktur med både 1-plan och
2-planshus. Utskottet för samhällsbyggnad gör bedömningen att trafiken inte
kommer att öka mer än marginellt.
Den tilltänkta tillbyggnaden utgör således ingen betydande olägenhet för
omgivningen.
De synpunkter som har inkommit utgör inget skäl för utskottet för
samhällsbyggnad att inta en negativ ställning i ärendet.
Beslutsunderlag
Ansökan 2018-03-22
Ritning 2018-01-24
Situationsplan 2018-01-24
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Liten avvikelse medges från gällande detaljplan.
Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 31
b §.
2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag:
Namn: Nils Berglund
Adress: Gärde Djuravägen 1, 793 50 Leksand Leksand
Motivering
Åtgärden ligger inom område med gällande detaljplan. Detaljplanen anger
att byggnadsnämnden har möjlighet att medge undantag från planen i särskilt
fall dels beträffande byggnadshöjden för garage eller annan gårdsbyggnad
vars användning kräver större våningshöjd samt medge inredningar av
samlingssalar och garage, samt lokal för handel och hantverk.
Sökanden bedriver idag en verksamhet med försäljning och reparation av
pianon på båda planen i det gårdshus som tillbyggnaden avses på. I
utställningshallen idag har han plats för ca 25 nya pianon. Nu vill sökanden
utöka verksamheten så att han också ska kunna sälja begagnade pianon och
behöver således utöka sin utställningshall som idag finns på övre planet på
det befintliga gårdshuset.

Justeras

Utdrag bestyrks
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På bottenvåningen har sökanden idag sin verkstad. Sökanden vill i framtiden
kunna erbjuda sina kunder samt inhyrd personal/tekniker övernattning när de
är på besök istället för att bo på hotell.
Någon störande verksamhet för omgivningen bedöms verksamheten inte
utgöra.
För området gäller detaljplan. I planbestämmelserna anges att område för Bf
betecknat område endast får bebyggas för bostadsändamål.
Vidare anges att för uthus eller annan gårdsbyggnad inte får uppföras till en
större höjd än 2.5 meter.
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 §.
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 §.
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 skall Du skriva till Leksands kommun,
Byggenheten, 793 80 Leksand.
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 utskottet för samhällsbyggnads beslut är felaktigt och vilken
ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.

Justeras

Utdrag bestyrks
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Utskottet för samhällsbyggnad måste ha fått Ditt överklagande inom tre
veckor från den dag Du fick del av beslutet.
Utskottet för samhällsbyggnad sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen
i Dalarnas län för prövning.
Beslutet expedieras till
Sökande
Fastighetsägare som yttrat sig i ärendet

Justeras

Utdrag bestyrks

15

4(4)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-10-25
Utskottet för samhällsbyggnad

§ 138

Nybyggnad av tälthall, tillfälligt lov, två år,
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Åtgärden avser förlängning av tillfälligt bygglov för tält som ligghall för
hästar. Tillfälligt lov beviljades 2017-09-26 att gälla till och med 2018-0831. Ny ansökan inkom 2018-08-29.
På grund av hög arbetsbelastning har beslut i ärendet inte kunnat tas tidigare,
ansökan har dock inkommit innan lovets giltighetstid gått ut.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över
ansökan. Ett gemensamt yttrande har inkommit från sammanlagt 7
fastigheter som påtalar flera olägenheter med tältet, bland annat ökat antal
flugor och odör från lösdriften. Yttrandet i sin helhet bifogas
protokollsutdraget.
Utskottet för samhällsbyggnad beviljade bygglov för permanent stall 201805-24. Detta beslut blev överklagat och återförvisat till kommunen för ny
handläggning på grund av ett formaliafel. Nytt beslut i ärendet togs 2018-0927 och har ännu inte vunnit laga kraft. Tältet är av tillfällig karaktär i väntan
på avgörande i detta ärende.
Beslutsunderlag
Ansökan 2018-08-29
Ritning 2018-08-29
Situationsplan 2018-08-29
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Tidsbegränsat bygglov beviljas att gälla till och med 2020-10-31från
lagakraftdatum i enlighet med plan- och bygglagen (PBL)9 kap. 33 §.

Justeras
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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.
Med detta startbesked beslutar utskottet för samhällsbyggnad att
kontrollplanen fastställs. Kontrollplanen ska inlämnas till
byggavdelningen som underlag för slutbesked.
3. Avgift: 2750 kronor (faktura skickas separat)
Motivering
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för tidsbegränsat lov enligt
PBL 9 kap. 33 §.
Utskottet för samhällsbyggnad bedömer att det som framförts från
angränsande fastighetsägare inte kan utgöra grund för att avslå ansökan.
Fastigheten ligger inom vad som kan kallas landsbygdsmiljö där djurhållning
och dess omgivningspåverkan i högre grad bör vara acceptabel än i miljöer
där sådant normalt inte förekommer.
Utskottet för samhällsbyggnad gör den sammantagna bedömningen att tältets
påverkan på omgivning och grannar inte kommer att medföra varken
betydande olägenhet eller hälsorisk.
Upplysningar
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 vinner laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §).
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägare.
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 skall Du skriva till Leksands kommun,
Byggenheten, 793 80 Leksand.
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 utskottet för samhällsbyggnads beslut är felaktigt och vilken
ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Utskottet för samhällsbyggnad måste ha fått Ditt överklagande inom tre
veckor från den dag Du fick del av beslutet.
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Utskottet för samhällsbyggnad sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen
i Dalarnas län för prövning.
Beslutet skickas till
Sökanden
Fastighetsägare som yttrat sig i ärendet
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§ 139

Dnr 2018/1229

Rivning, utvändig ändring, ändrad användning,
uppsättning av skylt, Häradsdomaren 11
Beskrivning av ärendet
Fastighet: HÄRADSDOMAREN 11
Sökande:

Bilbolaget i Leksand AB
Box 28
793 21 LEKSAND

För området gäller detaljplan. Åtgärden överensstämmer med gällande
detaljplan. Aktuell fastighet är bebyggd.
Ansökan avser flera olika åtgärder; rivning av befintlig entré, utvändiga
ändringar i form av taklyft och ramper, ändrad planlösning och ändrad
användning samt skyltar på fasaden.
Stadsarkitekten har ingen erinran.
Brandkåren har yttrat sig i ärendet. Ansökan tillstyrks under förutsättning att
byggherren redovisar en reviderad brandskyddsbeskrivning över ändringarna
och presenterar brandskyddsbeskrivningen i god tid före första tekniska
samråd.
Beslutsunderlag
Ansökan 2018-08-30
Ritning 2018-08-30
Situationsplan 2018-08-30
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Återförvisa ärendet till byggenheten för fortsatt dialog med sökande
gällande utformningen, specifikt gällande taklutning, fönstersättning,
samt känslan av kubisk byggnation.

Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 140

Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus,
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser förhandsbesked för fritidshus. Aktuell plats är belägen vid
Tamptjärnen. Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området.
Tomtplatsen förläggs utanför det strandskyddade området.
Miljöenheten tillstyrker förhandsbesked utifrån VA-frågan.
Enskilt vatten och avlopp bedöms kunna lösas för fastigheten.
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning ska göras till miljöenheten.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över
ansökan. Yttrande har inkommit från
men de synpunkter
som framförts föranleder inte att utskottet för samhällsbyggnad bör vägra
sökt förhandsbesked.
Beslutsunderlag
Ansökan 2018-07-25
Situationsplan 2018-09-04
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Förhandsbesked beviljas
2. Avgift: 8744 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 §.
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Tomtplatsen placeras utanför strandskyddat område men ska avgränsas med
staket eller gärdesgård mot vattnet.
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 skall Du skriva till Leksands kommun,
Byggenheten, 793 80 Leksand.
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 utskottet för samhällsbyggnads beslut är felaktigt och vilken
ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Utskottet för samhällsbyggnad måste ha fått Ditt överklagande inom tre
veckor från den dag Du fick del av beslutet.
Utskottet för samhällsbyggnad sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen
i Dalarnas län för prövning.
Beslutet skickas till
Sökanden
Fastighetsägare
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§ 141

Tillbyggnad av brygga, och Strandskyddsdispens,
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser strandskyddsdipsens för tillbyggnad av befintlig brygga.
Sökanden har informerats om att ärendet även kommer att behandlas som ett
bygglov. Aktuell plats är belägen vid Siljan. Detaljplan eller
områdesbestämmelser finns inte för området. Området ligger inom
riksintresse för friluftsliv naturvård och särskilda hushållningsbestämmelser
finns för området.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över
ansökan. Yttrande har inkommit från fastighetsägare på
Samtliga fastigheter är
rågrannar men fastighetsägarna
har även
enligt officialservitut rätt att nyttja område a (utpekat på karta) som bad och
båtplats samt att taga väg genom området.
Enligt 9 kap. 31 e § får bygglov inte beviljas inom detaljplanelagt område
om åtgärden kan antas medföra begränsning av rättighet. Med rättighet
menas, enligt lagkommentar, exempelvis servitut. För den aktuella platsen
finns ingen detaljplan men en rättighet utanför planlagt område torde ha
samma värde.
Strandskydd råder enligt miljöbalken (MB) 7 kap. 13 §. Strandskyddet syftar
till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till
strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land
och i vatten, se 7 kap 13 § miljöbalken, MB.
Enligt 7 kap. 15 § MB får bland annat inte nya byggnader uppföras. Inte
heller får andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller
avhåller allmänheten från att beträda ett område där de annars skulle fått
färdas fritt.
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Enligt 7 kap 18§ MB får kommunen i det enskilda fallet ge dispens från
förbudet under vissa förutsättningar. Åtgärden kan endast medges dispens
om särskilda skäl föreligger och endast de skäl som finns beskrivna enligt 7
kap 18 § b MB godtas.
Enligt 7 kap 18 § c punkt 3 kan dispens lämnas för en anläggning som för sin
funktion måste ligga vid vatten och behovet inte kan tillgodoses utanför
området. En prövning behövs för att se om det finns eller planeras en
gemensam brygganläggning i närheten. En avvägning ska även göras mellan
strandskyddsintresset och den enskildes intresse av att ta området i anspråk.
Den enskildes intressen ska väga avsevärt tyngre än områdets
strandskyddsvärden för att dispens ska medges.
Den planerade bryggan är avsedd för gemensamt nyttjande av boende i ett
kommande bostadsområde. Eftersom de tomterna inte är bebyggda finns i
dagsläget inga boende som har behov av bryggan. Det enskilda intresset av
att anlägga ytterliga en brygga i området för att öka attraktiviteten för
ovanliggande obebyggda tomter väger inte avsevärt tyngre än allmänhetens
möjlighet att nyttja strand och vattenområdet. Det saknas därför
förutsättningar att medge strandskyddsdispens. Det ska också vägas in de två
fastighetsägare som har servitut på att nyttja området för bad och båtplats
som åtminstone för
kommer att innebära en avsevärd
inskränkning av rättigheten. I den detaljplan som tagits fram för de tomter
som skulle få tillgång till den tänkta bryggan hänvisas till två andra
fastigheter där möjlighet till bad och båtplatser finns idag, vilket kan tolkas
som att det finns möjlighet att tillgodose eventuellt framtida behov av
båtplatser utanför området.
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet har yttrat sig i ärendet eftersom det finns en
fornlämning i området.
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Utskottet för samhällsbyggnad saknar med hänvisning till
ovanstående möjlighet att uttala en positiv inställning till aktuell
ansökan
Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 142

Nybyggnad av en/tvåbostadshus,
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området. Fastigheten är
sedan tidigare bebyggd med uthus.
Tillstånd att anlägga enskild avloppsanläggning har beviljats av
miljöenheten.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över
ansökan. Inga yttranden har inkommit.
Beslutsunderlag
Ansökan 2018-09-18
Ritning 2018-09-18, 2018-10-05, 2018-10-08
Situationsplan 2018-09-18
Utskottet för samhällsbyggnads 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: Niklas Ek
Adress: Runnvägen 24, Falun
3. Avgift: 24 633 kronor (faktura skickas separat)
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 §.
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Upplysningar
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked
(enligt PBL 10 kap 3§). Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk
trots att det inte fått laga kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar eftersom beslutet kan komma att
upphävas om det överklagas.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. 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.
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 skall Du skriva till Leksands kommun,
Byggenheten, 793 80 Leksand.
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 utskottet för samhällsbyggnads beslut är felaktigt och vilken
ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Utskottet för samhällsbyggnad måste ha fått Ditt överklagande inom tre
veckor från den dag Du fick del av beslutet.
Utskottet för samhällsbyggnad sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen
i Dalarnas län för prövning.
Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 143

D

Nybyggnad av garage,
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

För området gäller detaljplan. Aktuell fastighet är bebyggd.
Åtgärden avser nybyggnad av garage. Ansökan omfattade även tillbyggnad
av fritidshus men den kommer att behandlas separat.
Åtgärden strider mot detaljplanen genom att garaget delvis placeras på
prickmark.
Berörda angränsande fastighetsägare har underrättats. Yttrande har inkommit
som anser att de tycker garaget är
från ägarna till fastigheten
för stort, ett fritidshus i 2 våningar. Utskottet för samhällsbyggnad gör
bedömningen att endast en liten del av garaget placeras på prickmark, vilket
gör att avvikelsen är liten och bygglov kan beviljas.
Beslutsunderlag
Ansökan 2018-08-21
Ritning 2018-08-21
Situationsplan 2018-08-21
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Liten avvikelse medges från gällande detaljplan.
2. Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 31
b §.
3. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av PBL 10
kap. 23 §. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta
ärende
4. Med detta startbesked beslutar utskottet för samhällsbyggnad att
kontrollplanen fastställs. Kontrollplanen ska inlämnas till
byggavdelningen som underlag för slutbesked.
5. Avgift: 6833 kronor (faktura skickas separat)
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Motivering
Åtgärden ligger inom område med gällande detaljplan. Åtgärden innebär en
liten avvikelse mot detaljplanen. Avvikelsen är förenlig med detaljplanens
syfte. Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov i enlighet med
PBL 9 kap. 31 b §.
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 §).
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs.
Kostnader för utstakning och lägeskontroll debiteras separat om de utförs av
Leksands kommun
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 skall Du skriva till Leksands kommun,
Byggenheten, 793 80 Leksand.
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 utskottet för samhällsbyggnads beslut är felaktigt och vilken
ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Utskottet för samhällsbyggnad måste ha fått Ditt överklagande inom tre
veckor från den dag Du fick del av beslutet.
Utskottet för samhällsbyggnad sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen
i Dalarnas län för prövning.
Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 144

Dnr 2018/1421

Synpunkter på samrådsunderlag gällande utrivning av
tre dammar i Limåns vattensystem i Leksands kommun
Beskrivning av ärendet
Fortum äger och ansvarar för dammarna i Ejen, Stor-Draggen och Kollsjön i
Limåns vattensystem. Fortum planerar för en utrivning av dammarna i syfte
att skapa fria vandringsvägar för fisk, återställa flödesregimen i berörd del av
Limåns vattensystem samt avveckla dammansvaret.
Att utföra detta är tillståndspliktig vattenverksamhet enligt miljöbalken.
Fortum förbereder därför en ansökan till Mark- och miljödomstolen. Tidigt i
processen tas samrådsunderlag fram för att översiktligt beskriva den
planerade verksamheten och vilka miljökonsekvenser som bedöms uppstå av
åtgärderna. Samrådet avser att uppfylla det krav som gäller för
undersöknings- och avgränsningssamråd. Samrådet sker mellan
verksamhetsutövaren och myndigheter, sakägare och andra som berörs av
den planerade verksamheten. Syftet med samrådet är att ge berörda
möjlighet att påverka innehållet i ansökan och
miljökonsekvensbeskrivningen, samt för att överväga om alternativ behöver
utredas vidare. Samrådet ligger till grund för Länsstyrelsens beslut om
verksamheten kan antas innebära en betydande miljöpåverkan eller inte.
Sektorns/avdelningens bedömning
Leksands kommun ser positivt på att Fortum avser söka tillstånd för
utrivning av de aktuella dammarna. För natur och miljö är det positivt om
vandringshinder kommer bort och mer naturliga förutsättningar återskapas.
Kommunen har inga kunskaper om områdets olika värden utöver vad finns
redovisat i samrådsunderlaget eller vad som framkom vid samrådsmötet i
Falun den 27 september 2018.
Dock vill kommunen framhålla vikten av att finna bra lösningar för att
minska påverkan på landskapsbilden och minimera skadan för
fastighetsägare vid berörda sjöar. Där skada ändå uppstår vill kommunen
uppmuntra till generös skadereglering. Vid sjön Ejen finns det mycket
fritidshusbebyggelse och sjön är i vissa delar långgrund vilket kan ge stor
synlig effekt av en viss sänkning av vattennivån.
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Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Anta ovan synpunkter som sina egna och översända dem till Fortum
Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Fortum: konrad.enckel@fortum.com
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§ 145

Dnr 2018/365

Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål
2018
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
 Redovisning synpunkter och klagomål, samhällsutveckling kvartal
3/2018
Beslut
1. Lägga redovisningen av inkomna synpunkter Tyck till för sektor
samhällsutveckling kvartal 3/2018 till handlingarna.
Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg
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§ 146

Presentation mål- och resultatrapport
Beskrivning av ärendet
Kvalitetsutvecklare Jenny Sarén presenterar mål- och resultatsrapporten för
period 2.
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Tacka för informationen
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