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Sammanträdesdatum

2018-11-15
Utskottet för samhällsbyggnad
Plats och tid

Siljansvallen, 13:00-15:30

Beslutande

Ledamöter
Anne-Lie Stenberg (M)
Aarno Magnusson (C) jäv § 155
Birgitta Jansson (S)
Åke Arnesson (BP)
Mats Backlund (C)
Jan-Olof Karlsson (S)

Tjänstgörande ersättare
Mats Stenmark (M) ers: Bengt Park (KD)

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare
Elisabet Ingels (C) ersätter Aarno Magnusson § 155
Mats Rönnblad (S)

Tjänstemän
Sektorschef Åke Sjöberg
Myndighetschef Jonas Slars
Chef strategisk planering/stadsarkitekt Anna Ograhn
Chef Plan och kart, Malin Bengtsson § 147-152
GIS-ingenjör Elsie Ullbors § 147-152
PBL-administratör Back Josefin Qvist
Nämndsekreterare Jenny Sarén

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 15 november 16.00

Underskrifter

Paragrafer 147-159

Ordförande

Anne-Lie Stenberg (M)
Justerare

Åke Arnesson (BP)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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Sammanträdesdatum

2018-11-15

Datum då anslaget sätts upp

2018-11-16

Förvaringsplats för protokollet

Administrativ service

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Jenny Sarén
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Ärendelista
Val av justerare
§ 147

Sektorschefen informerar

§ 148

Avdelnings-/enhetschefer informerar

§ 149

Delegeringsbeslut SB 2018

§ 150

Remiss - Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt

§ 151

Ansökan om alkoholtillstånd

§ 152

Problematik kring långa adresser

§ 153

Nybyggnad av fritidshus,

§ 154

Förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av en/tvåbostadshus,

§ 155

Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus,

§ 156

Nybyggnad av industribyggnad, bilverkstad, Övermo 16:21

§ 157

Anmälan ovårdad fastighet, Skrot på gårdar i byn

§ 158

Rivning, utvändig ändring, ändrad användning, uppsättning av skylt

§ 159

Sammanträdesordning 2019
Omröstningslista § 159
Anne-Lie Stenberg (M)

J

Aarno Magnusson (C)

N

Birgitta Jansson (S)

N

Mats Stenmark ersätter Bengt Park (KD)

J

Jan-Olof Karlsson (S)

N

Åke Arnesson (BP)

N

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 147

Sektorschefen informerar
Beskrivning av ärendet
1. Prognos budget 2018: + 2,5 mkr
2. Torget- Leksandsvägen öppnas för trafik 15/11
3. Utrivning dammar Fortum
4. SKL-avtal byggnation, finns nu även för äldreboenden.
5. Strandskydd- större möjligheter
6. Byggnation av egnahem landsbygd- lättare finansiering
7. Konstgräs utbyte- kvalitet, kostnad och miljö
8. Fokusområde hållbart medarbetarskap och digitalisering
9. Brandkåren- inrangering pågår
10. Boverket och Naturvårdsverket - politikerutbildning via webb Plan och
bygglagen och Miljöbalken
11. Sorotiresa, Åke Sjöberg, Anne-Lie Stenberg, Birgitta Jansson samt
Sebastian Larsson åker till Soroti/Uganda under 10 dagar för att besöka
projektet.
12. Möte Länsstyrelsen angående Limsjöänget 16/11 för att se hur vi kan gå
vidare.
13. Grundvattenläget ej bra, brandkåren är ute och fyller på grävda brunnar.
14. Moskogsvägen- projektledare utsedd, start med bullerutredning och
arkeologi.
15. Startat upp en hållbarhetsgrupp.
16. Lansering av kulturmiljöarbetet och appen kommer ske i samband med
julmarknaden.
17. Mark- och exploatering- personalförändring.
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Tacka för informationen och lägga denna till handlingarna
Beslutet skickas till
Verksamhetsekonom

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 148

Avdelnings-/enhetschefer informerar
Beskrivning av ärendet
Miljöchef Olle Ryberg genom Jonas Slars:





Uppföljning Olsnäs reningsverk
Samarbete livsmedelskontroll med Gagnefs kommun.
Fiskärende Tällbergsgården, vi har fått möjlighet att yttra oss. Olle
skriver yttrandet och redovisar på utskottet i december.
Beslutet gällande begränsning av fyrverkerier har överklagats, Olle
har fått möjlighet att yttra sig och begär förlängd tid.

Chef strategisk planering Anna Ograhn:
Natur:
 Vår nya medarbetare Ville Pokela har börjat den 12 november som
Naturvårdshandläggare, kommer jobba 50% i Leksands och 50% i
Rättvik.
 Naturkartan är inköpt och håller på och ska få in kartmaterial mm
 Uppföljning av Lona projekt samt fundera igen om nya ansökningar
för nästa år, ska lämna in senast 1 dec.
Trafik:
 Moskogsvägen detaljplanen påbörjad. Nu pågår bullerutredning.
 Strandpromenad förlängning vid Sommarland klar.
 Mycket ärenden om skrotbilar
 Belysningsprojekt, både vinterbelysning i Siljansnäs och Insjön.
Samt kollar på lämpligt förslag längs solvändan till Japanska parken.
 Sett över belysning på Leksandsbron, vid vilka tillfällen och vilka
färger vid dessa tillfällen; hockeymatcher dam och herr, påsk,
valborg, nyår mm.
Energi:
 Rådgivningen fortlöper, uppsamling efter fritidshusmässa i Sälen.
Översiktsplanering:

Justeras

Utdrag bestyrks
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Torget ombyggnation flyter på, Leksandsvägen öppnar 15 nov. Visar
gestaltning för ny skulptur ”Berg och Dalar” på Torget.
ÖP kulturmiljöprogram. Kommer köra en kartapp där allmänheten
får lämna sina synpunkter. Start 1 dec på julmarknaden, Kommer
sitta på biblioteket tillsammans med Dalarna museum.
Arbetar tillsammans med Gata/park och Dala Vatten för att ta fram
en dagvattenspolicy och riktlinjer/rutiner. Samordnare oss kring
dessa frågor, ansvarsfrågor etc.
Arbetar även med uppföljning av VA-planen i ungefär samma
konstellation som ovan.
Arbetar med Norra Käringberget, markansanalys och skissarbete.

Chef Plan och kartavdelningen Malin Bengtsson:








Digitalt mötesforum för Dalarnas kommuner inom GIS/kart/mät och
detaljplanering
Information/rapportering pågående verksamhet inom avdelningen
- Kulturappen
- Fokus på digitalisering av äldre detaljplaner
- Nybyggnadskartor
- Inmätning av byggnader som är nyligen uppförda
- Gjort de första mätningarna för Moskogsvägen
- Arbete med industritomter på Limhagen
- Arbetar med enskilda vägar projektet
- Uppdatera ny web och intranätet
Dialog kring eventuell samverkan inom kart- och mätverksamhet har
inletts med Leksandsbostäder AB och Dala Vatten och Avfall AB.
Diskuterar om man ska utveckla en samlad kompetens istället för
kompetens på var sitt håll.
Rättviks kommun har varit på besök hos avdelningen.
Arbete pågår med dagvattenstrategi/policy/riktlinjer tillsammans med
Dala Vatten och Avfall AB

Myndighetschef Jonas Slars:






Nya regler 1 januari 2019
Mycket ärenden om ovårdade fastigheter
Ärendehantering inom 10 veckor reduceras med 1/5 del för varje
vecka så efter 15 veckor ingen avgift
Fortsatt stor ärendesinströmning, går hårt åt personalen som har hög
belastning.
Samverkan Länsstyrelsen och dalakommunerna har inletts.

Justeras
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Tittar på ett nytt ärendehanteringssystem för att underlätta
administrationen. Har dock landat i att titta på fortsatt utveckling av
befintligt system Evolution.

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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§ 149

Dnr 2018/61

Delegeringsbeslut SB 2018
Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare och
bostadsanpassare:


Bostadsanpassningsärenden enligt bostadsanpassningslagen 2018-10-01
till och med 2018-10-31



Byggärenden enligt plan- och bygglagen 2018-10-01 till och med 201810-31

Miljöchef, alkoholhandläggare och miljöinspektörer:


Tillsynsärenden enligt alkohollagen, livsmedelslagen och miljöbalken
2018-10-01 till och med 2018-10-31

Räddningschef och Brandförman



Tillsynsärenden enligt LSO, offentliga tillställningar, förelägganden,
brandfarliga och explosiva varor och bygglovremisser 2018-10-01 till
och med 2018-10-31

Trafik


Parkeringstillstånd 2018-10-01 till och med 2018-10-31



Transportdispens tunga motorredskap över bro 389, Norsbro, dnr
2018/1442



Yttrande tillstånd, Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala
föreskrifter: Remiss Dans Klockargården A526.401/2018, dnr 2018/1470



Ansökan om transportdispens gällande Norsbro, dnr 2018/1496

Övrigt


Yttrande naturreservat Knytberget, dnr 2018/1270



Yttrande naturreservat Romberget, dnr 2018/1344

Justeras

Utdrag bestyrks
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Utskottet för samhällsbyggnads förslag till beslut i
kommunstyrelsen
1. Godkänna redovisningen

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Kommunstyrelsen

Justeras
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§ 150

Dnr 2018/1339

Remiss - Verksamheter som kan undantas från
tillstånds- och anmälningsplikt
Beskrivning av ärendet
Naturvårdsverket har utrett vilka verksamheter som kan undantas från
kraven på tillståndsprövning enligt artikel 24 i avfallsdirektivet. Under
arbetet har samråd skett med Trafikverket, Jordbruksverket, länsstyrelserna,
Sveriges Kommuner och Landsting, Avfall Sverige,
Återvinningsindustrierna, Sveriges Bergmaterialindustri, m.fl.
Bakgrunden till uppdraget är att bestämmelserna om behandling av avfall
behöver ändras så att all behandling av avfall blir tillstånds- eller
anmälningspliktig alternativt omfattas av allmänna regler som säkerställer att
avfallet behandlas i enlighet med avfallsdirektivets krav på avfallshantering.
Naturvårdsverket ska senast den 28 september 2019 föreslå de
författningsändringar med allmänna regler för verksamheternas bedrivande
som krävs för att få undantag från avfallsdirektivets bestämmelser om
tillståndsprövning.
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Leksands kommun avstår att yttra sig i ärendet
Beslutet skickas till
Regeringskansliet

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 151

Dnr 2018/1554

Ansökan om alkoholtillstånd
Beskrivning av ärendet
Tillstånd till servering av starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa
alkoholdrycker meddelas av den kommun där serveringsstället är beläget,
enligt 8 kap 1 § alkohollagen.
AX restaurang AB har hos Myndighetsavdelningen ansökt om tillstånd
enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) om att servera starköl, vin,
spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker vid ovan rubricerat
serveringsställe. Serveringstillståndet är avsett att gälla för allmänheten och
året runt.
Ansökan avser även uteservering inklusive balkong på övervåningen
Ansökta serveringstider är söndag–torsdag mellan kl. 11.00 till kl. 01.00 och
fredag-lördag mellan kl. 11.00 - 02.00.
Sektorns/avdelningens bedömning
Se bifogad utredning öppnad 2018-10-02 och avslutad 2018-11-07.
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Att bevilja Ax restaurang AB org.nr 559142–2851, stadigvarande
serveringstillstånd till allmänheten vid Jobs Bodega, Norsgatan 21,
793 30 Leksand.
2. tillståndet avser servering av starköl, vin, spritdrycker samt andra
jästa alkoholdrycker till allmänheten.
3. servering får ske i matsal på nedre plan och i lokalen och balkong på
övre plan, samt på inhägnad uteservering.
4. serveringen får endast ske på beviljade serveringstider: söndag–
torsdag mellan kl. 11.00 till kl. 01.00 och fredag-lördag mellan kl.
11.00 - 02.00.

Justeras

Utdrag bestyrks
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5. på uteservering får servering ske till senast kl. 24.00.
6. säkerställa säkerhet (fallrisk) för nödutgången, trappen från
balkongen och att den inte används som smitväg in/ut till
restaurangen.
7. all serveringsyta skall vara under ständig uppsikt av personal
8.
9. Tillståndet gäller fr.o.m. 2018-11-16
Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande daterat 2018-11-07
utredning öppnad 2018-10-02 och avslutad 2018-11-07

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Ax Restaurang AB, Dik Olofs väg 8, 785 50 Djura med besvärshänvisning
Anette Söderström, Alkoholhandläggare, Leksands Kommun

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 152

Dnr 2016/1380

Problematik kring långa adresser
Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Adresser med bynamn + vägnamn infördes i början av 2000-talet i de större
byarna i Leksands kommun. Anledningen till att ta med bynamnet i adressen
var dels för att vi inte har unika vägnamn i kommunen men även utifrån att
det i kommunen finns långa vägar som går genom flera byar och där
bynamnet ger en bra anvisning om var fastigheten är belägen.
I de fall när både bynamn och vägnamn har många tecken ger det en lång
adress. Samtliga adresser ryms dock inom det antal tecken som Svensk
Standard anger.
Regler
 Enligt Svensk adresstandard får adressnamn resp. adressplats (gatu-

/vägnamn resp gatu/vägnummer) bestå av högst 35 tecken vardera.
 Före leverans till t ex Spar-registret läggs dessa två samman i ett fält som

består av max 35 tecken.
 Populärnamn läggs framför adressnamnet.
 Inga förkortningar får skrivas in när adressen registreras.
 By + vägnamn utgör hela adressen i ett stycke, går inte att dela eller flytta

nummer mellan by och vägnamn.
Problembeskrivning
 Svensk Adresstandard stämmer inte med ”verkligheten”, det vill säga den

följs inte så som tanken med standarden är.
 Hela adressen ryms inte i adressfältet.

- hela eller del av vägnumret är inte med i fältet (ex Söder Bergsäng
Bergsängs backar 101 har blivit Söder Bergsäng Bergsängs backar 1 eller
inget nummer)
- många adressregister har för få (27?) tecken i sina adressfält bla
Landstinget och vårt eget faktureringssytem.
 Brev läggs i fel postlåda pga ofullständig adress. Med inkasso som följd i

en del fall.

Justeras
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 Ambulans, sjukresor, färdtjänst m fl åker till fel adress.
 I Leksands kommuns byar anger vägskyltarna endast vägnamn (inte

adressnamn) vilket ger förvirring när man uppger adress för
räddningstjänst, post och besökare. Om en olycka sker och man vid larm
uppger vägnamn som finns på skylten finns risk för fördröjning i
utryckningstid. Namnet som står på skylten finns inte hos SOS utan
uppringaren måste veta i vilken by hen befinner sig och uppge en
fullständig adress.
Efter kontakt med adressansvarig på Lantmäteriet ges följande förslag till
åtgärd:
 Att adressnamnen består av endast vägnamn utan bynamn i alla
adresser.
Nuläge och åtgärder
Totalt har vi i Leksand 1270 olika adressnamn, av dessa är det 535 som inte
behöver ändras.
Adresser i centrala Noret/ Åkerö, Siljansnäs och Tällberg berörs inte. Inte
heller de minsta byarna där adressen består av endast bynamn + nummer.
715 adressnamn (bynamn + vägnamn) i byar behöver ändras genom att
bynamnet tas bort. Det är totalt ca 5 600 fastigheter som har bynamn +
vägnamn.
Av dessa är det ca 340 st där det är lämpligt att bynamnet behålls. Där
bynamn och vägnamn utgör ett dubbelnamn. Det är Brenäs Byväg, Gråda
Byväg, Risa Byväg, Sundsnäs Byväg, Sätra Byväg, Åkersbodarnas Byväg,
Fors Bygattu, Gärde Bygattu, Hjortnäs Bygattu, Lundbjörken Bygattu,
Sjugare Bygattu och Tibble Bygattu.
Vi har också Grytnäs Bystugevägen och Övermo Bystugevägen, som också
är något av ett dubbelnamn. Föreslås att dessa namn behåller bynamnet då
båda vägarna har många fastboende.
Av de ca 5 250 adresser som behöver ändras är ca 2 000 hushåll med
permanent boende som då måste ändra folkbokföringsadress. De resterande
ca 3 250 fastigheterna ägs av personer som inte bor på adressen, vilket ger
mindre olägenheter vid adressändring.
Det är 64 vägnamn i 25 byar där namnet är exakt samma som i en annan by
inom samma postort. Av de vägar som har samma namn föreslås att de vägar
som inte har så många fastboende byter vägnamn. Det ger 32 vägar med 144
adresser som behöver byta vägnamn.
Vi har också några vägnamn som är väldigt snarlika och som kan komma
förväxlas.

Justeras
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Lassesgattu i Gärde och Lassasgattu i Västanvik, dock inte samma
postnummerområde
Lokbacksvägen i Heden och Lokbergsvägen i Hästberg med samma
postnummerområde.
Pipersgattu i Hälla och Pipargattu i Tibble, inte samma postnummerområde.
Hissvadsbacken i Hästberg och Hissvedsbacken i Tibble, inte samma
postnummerområde.
Lissgärdsgattu i Lycka och Lissgårdsgattu i Västannor, inte samma
postnummerområde.
Numrering och alla vägnamn utom de med dubbletter behålls. Att numrering
behålls betyder att alla siffror som finns uppsatta på fasader kommer att
fortsätta gälla. De adresskartor som finns till hjälp vid bestämning av ny
adress kommer att fortsätta gälla.
Hur gör vi?
1. Allmän information i Leksandsbladet och på www.leksand.se
Skicka ut brev med information och förslag på adressuppbyggnad.
2. Samråda med de 25 byar där vägnamn ska ändras för att inhämta
namnförslag. Samråd under ca 2 månader.
3. Besluta i utskottet för samhällsbyggnad om de nya adresserna och de
nya vägnamnen.
4. Skicka brev om ändrad adress till de ca 5 330 st adressinnehavare
som idag har bynamnsadresser där bynamnet tas bort. För att
genomföra förändringen så smidigt som möjligt bör några byar i taget
byta adress. I samband med att bynamnen tas bort, byts också
vägnamn där det är nödvändigt.
78 byar har vägar där bynamn tas bort. Med ca 6 byar/vecka kommer
projektet att ta ca 4 månader.
Ekonomi
Detta är åtgärder som kräver extra resurser i form av en extra personalresurs
under uppskattningsvis, fyra månader.
Lantmäteriet kan vara oss behjälpliga med själva införandet för vilket de
debiterar kostnad per timme, vilket kräver extra ekonomiska resurser
förutom personalresurs. Lantmäteriets insats är svår att bedöma gällande
omfattning.
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Ett antal vägskyltar ute i byarna måste också ersättas med nya. En kostnad
som det kan vara svårt att motivera att byn ska ta.
Vilka alternativ finns?
Då det främst är de långa adresserna som ställer till bekymmer skulle ett
alternativ kunna vara att bara ta bort bynamn på dessa vägar. Det är ca 1400
adresser med fler än 27 tecken varav 670 st har fastboende. ( 1/3 av alla
adresser med fastboende i byarna.) Att bara ändra dessa är ett alternativ som
ger en större otydlighet. Vissa vägskyltar i byarna har bynamn före vägnamn
och andra inte. Då det i de flesta byar endast står vägnamn på vägskyltarna
så kan det upplevas som än mer förvirrande om vissa vägar har bynamn med
i adressen och andra vägar inte har det.
Sektorns/avdelningens bedömning
Plan- och kartavdelningen gör bedömningen att det tydligaste alternativet för
att åtgärda problematiken med långa adresser är att ta bort bynamnen i
adresser.
Överläggningsärende
1. Kommer åter till utskottet för beredning för beslut i
Kommunstyrelsen
2. Återremitterar ärendet till förvaltningen för komplettering
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2018-11-05
Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Plan- och kartavdelningen
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§ 153

Nybyggnad av fritidshus,
Beskrivning
Fastighet:
Sökande:

För området gäller detaljplan. Åtgärden strider mot detaljplanen genom att
byggnaden placeras på punktprickad mark.
Berörda angränsande fastighetsägare har underrättats. De har ingen erinran.
Anslutning kan ske till kommunala vatten- och avloppsledningar.
Beslutsunderlag
Ansökan 2018-09-18
Ritning 2018-09-18
Situationsplan 2018-09-18
Remissyttrande Dala Vatten och Dala Energi
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
3. Adress: Gärde Djuravägen 1, Leksand
4. Avgift: 14 324 kronor (faktura skickas separat)
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Motivering
Åtgärden ligger inom område med gällande detaljplan. Åtgärden innebär en
liten avvikelse mot detaljplanen. Detaljplanebestämmelserna medger att
punktprickad mark får bebyggas där utskottet för samhällsbyggnad så
medger. 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 §. 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 expedieras till
Sökande
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§ 154

Förhandsbesked och strandskyddsdispens för
nybyggnad av en/tvåbostadshus,
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser förhandsbesked och strandskyddsdispens för fritidshus.
Aktuell plats är belägen vid sjön Styrsjön. Detaljplan eller
områdesbestämmelser finns inte för området.
Strandskydd råder enligt miljöbalken (MB) 7 kap. 13 §. Byggnadsförbud
råder enligt MB 7 kap. 16 §. Friluftsliv, växt- och djurlivet i området
påverkas inte av planerad byggnation.
Platsen ligger inom område som i kommunens översiktsplan är utpekat för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) som avses i 7 kap 18e § MB.
Efter besök på platsen görs bedömningen att friluftsliv, växt- och djurlivet i
området inte påverkas av planerad byggnation.
Miljöenheten tillstyrker förhandsbesked om bygglov på rubricerad fastighet.
Ansökan om utförande av enskilt avlopp ska lämnas till miljöenheten i god
tid innan anläggningsarbeten planeras.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över
ansökan. Inga yttranden har inkommit.
Beslutsunderlag
Ansökan 2018-09-11
Situationsplan 2018-11-06
Checklista 2018-11-06
Remissyttrande Dala Energi och miljöenheten
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Förhandsbesked beviljas
2. Strandskyddsdispens beviljas. Som tomt får tas i anspråk den
redovisade tomtplatsen
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3. Avgift: 11019 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.
Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt PBL 2 kap. 4-5 §§ och 8 kap
9 §.
Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18d kan
anföras att platsen ligger inom LIS-område i kommunens översiktsplan och i
direkt anslutning till befintlig bebyggelse. Området mellan stranden och
tomtplatsen är en samfällighet och får inte privatiseras. Tomten ska tydligt
avgränsas med staket eller gärdesgård.
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.
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.
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.
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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 skickas till
Sökanden
Länsstyrelsen
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§ 155

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

Ansökan avser förhandsbesked för fritidshus på fastigheten
Aktuell fastighet är sedan tidigare obebyggd.
Fastigheten ligger inom område med områdesbestämmelser.
Berörda angränsande fastighetsägare har underrättats. Yttranden har
inkommit från
som inte har något att erinra mot
byggnationen, men vill påpeka att
är en
jordbruksfastighet och att det bedrivs fårskötsel på fastigheten. Detta kan
periodvis inneböra ljud, lukter och andra eventuella olägenheter som är
relaterade till fårskötseln.
bystyrelse har inget att invända mot planerad byggnation men
att det hus man planerar att bygga utformas enligt de riktlinjer som gäller
inom områdesbestämmelserna. Bystyrelsen påtager sig inte heller något
ansvar för vägunderhåll eller snöröjning av vägen till berörd fastighet.
Miljöenheten Leksands kommun tillstyrker förhandsbeskedet och bedömer
att VA-frågan kan lösas på fastigheten. Val av avloppslösning måste dock
utredas ytterligare, då markförhållandena medför att traditionell
markinfiltration är tveksam.
Trafikverket påpekar till sökanden att befintlig anslutning kan användas.
Skall den ändras via breddning eller lägga asfalt krävs tillstånd av
Trafikverket. Trafikverket påpekar också att det inte är någon bra lösning
med en busshållplats vid anslutningen och att kontakt ska tas med Dalatrafik
för ev. flytt av denna.
Den tilltänkta platsen ligger i anslutning till Rönnäsvägen och är en
förtätning av den befintliga bebyggelsen. Åtgärden överensstämmer därför
med områdesbestämmelserna.
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Beslutsunderlag
Ansökan 2018-09-20
Situationsplan 2018-09-20
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. 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.
2. Avgift: 8694 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
2. Granneyttrande
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.
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Som upplysning kan nämnas att inför kommande bygglovsansökan kommer
stor vikt läggas på utformning och placering i enlighet med gällande
områdesbestämmelser.
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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§ 156

Dnr 2018/1232

Beskrivning
Fastighet: ÖVERMO 16:21
Sökande:

BILBOLAGET I LEKSAND AB
BOX 28
79321 LEKSAND

För området gäller detaljplan. Aktuell fastighet är bebyggd.
Åtgärden innebär tillbyggnad av befintlig industrilokal. Bilbolaget har köpt
denna fastighet och tänker flytta sin verksamhet från Åkerö till denna.
Åtgärden strider mot detaljplanen genom att byggrätten överskrids samt att
liten del av tillbyggnaden placeras på punktprickad mark. Utskottet för
samhällsbyggnad gör bedömningen att avvikelserna är förenlig med
detaljplanens syfte.
Brandkåren tillstyrker ansökan under förutsättning att byggherren i god tid
före första tekniska samråd och byggstart, redovisar en
brandskyddsbeskrivning utförd enligt Boverkets byggregler BBR25
kapitel 5:12.
Dala energi har ingen erinran.
Dala Vatten har ingen erinran.
Mark- och exploateringsingenjör har ingen erinran.
Berörda angränsande fastighetsägare har underrättats. De har ingen erinran.
Beslutsunderlag
Ansökan 2018-08-31
Ritning 2018-10-16
Situationsplan 2018-10-16
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 §.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag:
Namn: Magnus Mårtensson
Adress: Hagagatan 8, 793 30 Leksand
3. Avgift: 35733 kronor (faktura skickas separat)
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Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet
2. Remissyttrande från brandkåren, Dala Vatten, Dala Energi, Markoch exploateringsingenjör
3. Kallelse till tekniskt samråd
Motivering
Åtgärden ligger inom område med gällande detaljplan. Åtgärden innebär en
liten avvikelse mot detaljplanen. Åtgärden strider mot detaljplanen dels
genom att en liten del av tillbyggnaden placeras på prickmark, och dels att
byggrätten överskrids.
I detaljplanen anges att väg ska kunna anordnas för framtida industritomter.
Efter diskussion med Leksands kommuns mark- och exploateringsingenjör
kommer aldrig denna väg att utföras, detta medför att den punktprickade
marken mot den tilltänkta vägen har spelat ut sin roll. Vilket föranleder att
placeringen på punktprickad mark kan anses som förenlig med detaljplanen.
Detaljplanens syfte är att tillåta småindustrier. Att byggrätten överskrids, gör
utskottet för samhällsbyggnad den bedömningen att 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.
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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 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 expedieras till
Sökanden
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§ 157

Anmälan ovårdad fastighet, Skrot på gårdar i byn
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Beslutsunderlag
Foton 2018-11-06
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Utskottet för samhällsbyggnad Leksands kommun anmodar
fastighetsägare
att
snarast eller senast den 30 mars 2019 åtgärda fastighetens tomt i ett
vårdat skick genom att:


Alla skrothögar och bråte av diverse material, slang/rördelar
bildäck, takplåtar, staketsektioner, trasiga presenningar,
möbler, dörrar, bilinredning, lastpallar, husvagn, såg/sågbord,
cyklar och träupplag ska forslas bort.

Motivering
Beslutet är fattat med stöd av Plan- och bygglagen 8 kap. 15 §, och 11 kap.
19 §. Angivelsen av tid är av hänsyn till kommande årstid och förväntad snö
kan försvåra att åtgärda ovanstående tidigare.

Bilagor
1. Foton som ingår i beslutet
Hur man överklagar
Om Du vill överklaga detta beslut skall Du skriva till Leksands kommun,
Byggenheten, 793 80 Leksand.
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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 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
Fastighetsägare
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§ 158

Dnr 2018/1229

Rivning, utvändig ändring, ändrad användning,
uppsättning av skylt
Beskrivning
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. Dels så avser ombyggnaden plan 1 som
omfattar kontorslokalerna för Dalarnas försäkringsbolag samt en stor
ombyggnad på våning 2 för kontorsändamål.
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 2018-11-14
Situationsplan 2018-11-14
Utskottet för samhällsbyggnads 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: Magnus Mårtensson
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Adress: Hagagatan 8, Leksand
3. Avgift: 34 448 kronor (faktura skickas separat)

Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet
2. Kallelse till tekniskt samråd
Motivering
Åtgärden ligger inom område med gällande detaljplan.
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap.
30 §.
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.
Signerad kontrollplan ska inlämnas som underlag för slutbesked.
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet
förrän utskottet för samhällsbyggnad har gett ett slutbesked, om utskottet
inte beslutar annat.
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.
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Utskottet för samhällsbyggnad sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen
i Dalarnas län för prövning.
Beslutet expedieras till
Sökanden
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§ 159

Dnr 2018/1130

Sammanträdesordning 2019
Beskrivning av ärendet
Utskottet för
Lokal
Stoppdatum
samhällsbyggnad,
Fredagar kl.
08:30
25 januari
Plenisalen 9 januari

Beredning
Fredagar 08.30, rum
Insjön

22 februari

Plenisalen 6 februari

8 februari kl.13:00

22 mars

Plenisalen 6 mars

8 mars

26 april

Plenisalen 10 april

12 april rum Tällberg

24 maj

Plenisalen 8 maj

10 maj

28 juni

Plenisalen 12 juni

14 juni

30 augusti

Plenisalen 14 augusti

16 augusti

27 september

Plenisalen 11 september

13 september

25 oktober

Plenisalen 9 oktober

11 oktober

22 november

Plenisalen 6 november

8 november

12 december OBS
torsdag

Plenisalen 27 november

29 november

11 januari rum Tällberg

Yrkanden
1. Behålla mötestider på torsdagar 13.00-15.00
2. Godta nytt förslag till mötestider
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Godta tidigare mötestider för 2019 – torsdagar 13.00-15.00
2. Avslå nytt förslag till mötestider
Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande, daterat 2018-11-06
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Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Handläggare inom samhällsutveckling
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