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Sammanträdesdatum
2018-12-13

Utskottet för samhällsbyggnad

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

Anne-Lie Stenberg (M)
Aarno Magnusson (C)
Birgitta Jansson (S)
Jan-Olof Karlsson (S)
Bengt Park (KD)
Åke Arnesson (BP) Jäv § 172

Tjänstgörande ersättare
Elisabet Ingels (C) ers: Mats Backlund (C)
Mats Stenmark (M) ers: Åke Arnesson (BP) § 172

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare
Mats Rönnblad (S)

Tjänstemän
Sektorschef Åke Sjöberg
Myndighetschef Jonas Slars
Chef strategisk planering/stadsarkitekt Anna Ograhn
Plan- och kartchef Malin Bengtsson § 160-165
Miljöchef Olle Ryberg § 160-161
Kommunekolog Åsa Rydell § 164
Naturvårdare Ville Pokela § 164
Samhällsplanerare Jacob Blomkvist § 165-167
Bygglovshandläggare Sylvi Ersbjörs § 170-177
Nämndsekreterare Jenny Sarén 

Övriga
Sebastian Larsson (M)

Justeringens plats och tid Kommunhuset tisdag den 18 december klockan 15:00

Underskrifter
Paragrafer 160-177

Ordförande
Anne-Lie Stenberg (M)

Justerare
Jan-Olof Karlsson (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Utskottet för samhällsbyggnad

Sammanträdesdatum 2018-12-13

Datum då anslaget sätts upp 2018-12-19 Datum då anslaget tas ned 2019-01-09

Förvaringsplats för protokollet Administrativ service 

Underskrift
Jenny Sarén
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Sammanträdesdatum
2018-12-13

Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

Ärendelista

Val av justerare
§ 160 Sektorschefen informerar
§ 161 Avdelnings-/enhetschefer informerar
§ 162 Meddelande SB 2018
§ 163 Delegeringsbeslut SB 2018
§ 164 Information natur
§ 165 Upphävande av del av detaljplan för INSJÖNS HOTELL, Övre Heden 22:19 och

22:22
§ 166 Detaljplan för Åkerö brofästet, Åkerö 19:4 mfl
§ 167 Detaljplan för Åkerö brofästet, Åkerö 19:4 mfl
§ 168 Ansökan om planbesked för Limhagen Noret 2:43 mfl.
§ 169 Vägnamn Limhagens industriområde
§ 170 Förhandsbesked, Nybyggnad av fritidshus, strandskyddsdispens , 

§ 171 Nybyggnad av växthus, strandskyddsdispens, 
§ 172 Nybyggnad av en/tvåbostadshus, garagebyggnad, 
§ 173 Tillbyggnad av brygga, och Strandskyddsdispens, 
§ 174 Nybyggnad av maskinhall, strandskyddsdispens, 
§ 175 Nybyggnad av fritidshus, 
§ 176 Nybyggnad av en/tvåbostadshus, garage, installation av eldstad, 
§ 177 Nybyggnad av fritidshus, 
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Sammanträdesdatum
2018-12-13

Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

§ 160

Sektorschefen informerar

Beskrivning av ärendet
1. Prognos överskott cirka 2,5 mkr
2. Byggbonus från Boverket 2,345 mkr. 2018 var sista året det var 

möjligt att få detta bidrag. 
3. Torget, jobbar fram till den 14 december och sedan bryter för 

juluppehåll. Tentativt datum för invigning 16 juni. 
4. Fortum dammutrivning, vid Ejen, Draggen och Kollsjön. Möte på 

Moskogen den 18 december, bra dialog. 
5. Kollektivtrafikmöte region Dalarna, ser exempelvis över samordnad 

skolstart för effektivisering. 
6. Möte i januari gällande Dalabanan region Dalarna. 
7. Revision KPMG gällande arbetsmiljö, behöver arbetsmiljöplan, i 

övrigt jobbar sektorn bra med frågan. 
8. Möte Kommuninvest genomfört
9. Va-planen dialog Dala Vatten och Avfall AB 
10. Detaljplan Moskogsvägen, styrgruppsmöte i januari, projektledare 

tillsatt. 
11. Möte handikapprådet 18/12
12. Låg bemanning under jul- och nyårshelg
13. Otrevlig stämning mot tjänstemän på sociala medier. 
14. Sektorsplan och avdelningsplaner på gång, ska vara klara per sista 

januari 2019.
15. Granberget öppnar till helgen 15-16 december 
16. Kulturmiljöapp har fått stort genomslag, även riksmedia.
17. Stort tack till utskottets ledamöter för gott samarbete under denna 

mandatperiod.

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Tacka för informationen och lägga denna till handlingarna
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2018-12-13

Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

§ 161

Avdelnings-/enhetschefer informerar

Beskrivning av ärendet
Chef Strategisk Planering, Anna Ograhn

 Torget, stängs den 14 december men arbetet med plattsättning 
kommer fortgå.

 Kulturmiljöprogram, insamling av viktiga platser pågår fram till 20 
januari. 

 Jobbar med förlängning av belysning på solvändan fram till japanska 
parken. 

 Jobbat mycket med belysningen på Leksandsbron.

 Vinterbelysning i Siljansnäs och Insjön, varit uppskattat. 

 Käringberget, målbild och marknadsanalys klar. Vägen till förskolan 
pågår. Diskussion i antal tomter med mera. 

 Dialog om utformning av husen på Hesseborns

 Inköp av Naturkartan

Myndighetschef, Jonas Slars

 Fortsatt stor ärendeinströmning, ca 446 ärende fram till dagens 
datum. 

 Ny lagstiftning som kommit sent, kommer träda ikraft från och med 
första januari. Stora administrativa förändringar. Går mer än 10 
veckor ska bygglovsavgiften reduceras för varje vecka som går. 

 Sex ärenden gällande ovårdade fastigheter.

 Delegationsärende, rivning av Naturum i Siljansnäs, beslut har tagits 
på delegation. 

Miljöchef, Olle Ryberg

 Minireningsverk i Olsnäs

- Egentillsynen har kommit på plats, görs två gånger per månad och 
rapporteras digitalt till kommunen. Inga klagomål under senare tid.
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Sammanträdesdatum
2018-12-13

Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

 Två ärenden som ligger i domstolar; 

- Tillagning av fisk på Tällbergsgården, vi har fått rätt i Länsstyrelsen 
och ärendet ligger nu i Förvaltningsrätten. Vi har yttrat oss i ärendet 
och står fast vid vårt beslut. 

- Fyrverkerier, Förvaltningsrätten har upphävt Leksands kommun 
beslut. Diskussion pågår huruvida vi ska överklaga detta eller ej. 

 Samarbeten; 

- 2018 kommer vi att samarbeta med Gagnefs kommun, gör en 
gemensam kontrollplan och gör kontroller tillsammans. Ett enkelt 
sätt att göra oss mindre sårbara. 

- Rättvik, samarbete med enskilda VA. Håller på att se över denna 
möjlighet. 

Plan- och kartchef, Malin Bengtsson 

 Flertal planer som är på väg för planbeslut

 David Wildemo arbetar mycket med avtalsfrågor som är kopplade till 
fastigheter.

 Ser över möjligheten att prioritera om tiden på mätingenjören för att 
lägga tid på kommunens primärkarta.

 Arbetar med avdelningsplan. 

 Öppna jämförelser, SKL – titta på kommunernas planberedskap. 
Leksand ligger högt. 

 Tällberg S:48, vid skolan i Tällberg. Planbesked beviljat sedan 
tidigare. Man vill inkludera del av grannfastigheten i planläggningen 
vilket utskottet ser positivt på. 

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Tacka för informationen och lägga denna till handlingarna

Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg och verksamhetsekonom 
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Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

§ 162 Dnr 2018/62

Meddelande SB 2018

Beskrivning av ärendet
 Skyttet 10, bygglov har överklagats

 Skyttet 10, beslut gällande överklagat beslut bygglovsavgift har 
inkommit. Länsstyrelsen upphäver kommunens beslut. 

 Smedby 17:44, tillfälligt lov tälthall har överklagats

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Tacka för informationen och lägga denna till handlingarna
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Sammanträdesdatum
2018-12-13

Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

§ 163 Dnr 2018/61

Delegeringsbeslut SB 2018
Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare och 
bostadsanpassare:

 Bostadsanpassningsärenden enligt bostadsanpassningslagen 2018-11-01 
till och med 2018-11-30

 Byggärenden enligt plan- och bygglagen 2018-11-01 till och med 2018-
11-30

Miljöchef, alkoholhandläggare och miljöinspektörer:

 Tillsynsärenden enligt alkohollagen, livsmedelslagen och miljöbalken 
2018-11-01 till och med 2018-11-30

Räddningschef och Brandförman

 Tillsynsärenden enligt LSO, offentliga tillställningar, förelägganden,
brandfarliga och explosiva varor och bygglovremisser 2018-11-01 till 
och med 2018-11-30

Trafik

 Parkeringstillstånd 2018-11-01 till och med 2018-11-30

 Trafik – yttrande tillstånd. Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter. Remiss julmarknad Leksand, dnr 2018/1492

 Trafik – transportdispens, begäran om transportdispens - bred transport, 
dnr 2018/1584

 Trafik yttrande transportdispens, ansökan om transportdispens - tung 
transport över bro vid Limsjöns utlopp, dnr 2018/1585

Utskottet för samhällsbyggnads förslag till beslut i 
kommunstyrelsen

1. Godkänna redovisningen 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Kommunstyrelsen
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Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

§ 164

Information natur

Beskrivning av ärendet
Natuvårdare Ville Pokela och kommunekolog Åsa Rydell informerar om 
kommunens naturvårdsarbete; föra naturens talan, inventera, skydda, göra 
tillgängligt och förvalta. Ville har nyligen tillträtt sin tjänst, han delar sin 
tjänst mellan Rättvik och Leksand. 

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Tacka för informationen
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Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

§ 165 Dnr 2018/333

Upphävande av del av detaljplan för INSJÖNS HOTELL, 
Övre Heden 22:19 och 22:22

Redogörelse för ärendet
Utskottet för samhällsbyggnad gav 2018-03-22 § 24 positivt planbesked för 
upprättandet av ovanstående detaljplan.  

Syftet med upphävandet av del av detaljplan är att upphäva befintlig 
markanvändning samt tillskapa möjlighet för den befintliga 
bostadsbyggnaden att utgöra en egen fastighet.

För att en avstyckning av Övre Heden 22:19 ska kunna ske måste del av 
detaljplanen upphävas. Det område som ska upphävas är i gällande 
detaljplan markerat med användningen ”hotell”. Stora delar av 
upphävandeområdet omfattas av korsmark som reglerar att marken endast 
får bebyggas med ett bostadshus samt uthus, garage och mindre 
gårdsbyggnader. Befintlig bostadsfastighet Övre Heden 22:22 belastas också 
av dessa begränsningar och tas därför med i upphävandet. Upphävandet 
innebär inga fysiska förändringar i planområdet, ingen påverkan på befintlig 
bebyggelse och inte heller någon inlösen av mark. 

Detaljplaneförslaget godkändes för samråd av utskottet för samhällsbyggnad 
den 27 september 2018 § 119. Planen var utsänd för samråd enligt reglerna 
för förenklat planförfarande från den 10 oktober till den 31 oktober 2018. 

Inkomna synpunkter under samrådet redovisades och kommenterades i en 
samrådsredogörelse daterad i november 2018. Inkomna yttranden föranledde 
inga ändringar av planhandlingarna. 

Sektorns/Avdelningens bedömning

Med beaktande av inkomna synpunkter samt allmänna och enskilda intressen 
bedömer plan- och kartavdelningen att förslag till upphävande av del av 
detaljplan kan godkännas och skickas vidare till kommunstyrelsen för 
antagande.

Ekonomi
Detaljplanen bekostas av sökande. 
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Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

Beslutsunderlag
 Tjänstutlåtande
 Utdrag ur plankarta med upphävandeområde
 Planbeskrivning
 Samrådsredogörelse 
 Å252 Plankarta
 Å252 Planbeskrivning

Utskottet för samhällsbyggnads förslag till beslut i 
kommunstyrelsen

1. Samrådsredogörelsen tas som utskottets egen

2. Upphävandet av del av detaljplan godkänns

3. Kommunstyrelsen rekommenderas anta upphävandet av del av 
detaljplan

Beslutet expedieras till
Sökande 
Plan- och kartavdelningen
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Justeras Utdrag bestyrks

§ 166 Dnr 2013/1046

Detaljplan för Åkerö brofästet, Åkerö 19:4 mfl

Beskrivning av ärendet
I ärendet föreligger förnyad ansökan om planbesked från 
näringslivsavdelningen vid Leksands kommun gällande Åkerö 19:4 samt del 
av Åkerö 13:8. Ett positivt planbesked beviljades 2016-06-21 § 103 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 för flerbostadshus, 
parkeringsgarage och småskalig centrumverksamhet. Den planerade 
nybebyggelsen avses bli 3 till 8 våningar.

För området gäller Översiktsplan för Leksands kommun 2014, som blev 
antagen 2014-07-10. Det aktuella området ingår i planeringsområdet 
Tätorten Leksand, där Norets och de generella riktlinjerna gäller. 
Översiktsplanen beskriver bland annat att det är önskvärt om området 
närmast rondellen, där det idag finns företagsverksamheter, på sikt skulle 
kunna omvandlas till bostäder. Området bör kunna bebyggas med högre 
flerbostadshus som visuellt förbinder Åkerö med Noret.

Planområdet omfattas av två gällande detaljplaner. Detaljplan L203 ”Förslag 
till byggnadsplan Åkerö”, laga kraft 29 juni 1957. Det aktuella 
exploateringsområdet får enligt plan endast användas för bostads- och 
handelsändamål.

Detaljplan L647 ”Förslag till ändring av byggnadsplan för ett område inom 
Åkerö”, fastställd den 23 november 1976. Berörda områden är belägna på 
vägmark, område för handelsändamål, fristående hus, park eller plantering.
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Ansökan om planbesked 

Utskottet för samhällsbyggnads beslut 
1. Positivt planbesked under en tid av två år från dagens datum, bevil-

jas. Det innebär att ett färdigt samrådsförslag för detaljplan ska pre-
senteras 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. 

Upplysningar
Detaljplanen kan tidigast antas sommaren 2019.

Beslutet skickas till
Sökande

Plan- och kartavdelningen
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Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

§ 167 Dnr 2013/1046

Detaljplan för Åkerö brofästet, Åkerö 19:4 mfl

Beskrivning av ärendet
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad för flerbostadshus, 
parkeringsgarage och småskalig centrumverksamhet inom fastigheterna 
Åkerö 13:8 och 19:4. Den planerade nybebyggelsen avses bli 3 till 8 
våningar.

Utskottet för samhällsbyggnad lämnade positivt planbesked för planprogram 
2013-09-10 § 154. Planprogrammet innehåller bland annat en 
trafikutredning, miljöteknisk markundersökning, vibrationsutredning och ett 
förtida samråd. I slutsatsen av programmet anses det vara lämpligt att 
bebygga planområdet med flerbostadshus med möjlighet till mindre 
verksamheter såsom småbutik, service, restaurang och kontor. En 
byggnadskropp på maximalt 8 våningar bedöms passande inom 
planområdets norra del. Planprogrammet godkändes av Kommunstyrelsen 
2015-01-26 §10.

För området gäller Översiktsplan för Leksands kommun 2014, som blev 
antagen 2014-07-10. Det aktuella området ingår i planeringsområdet 
Tätorten Leksand, där Norets och de generella riktlinjerna gäller. I 
översiktsplanen står bland annat att det är önskvärt om området närmast 
rondellen, där det idag finns företagsverksamheter, på sikt skulle kunna 
omvandlas till bostäder. Området bör kunna bebyggas med högre 
flerbostadshus som visuellt förbinder Åkerö med Noret. 

Under detaljplanearbetet har ytterligare utredningar tagits fram, bland annat 
buller-, geoteknisk- och dagvattenutredning. Ingen av utredningarna påvisar 
att det inte är lämpligt att exploatera området för bostadsbyggnation samt 
småskalig centrumverksamhet. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande

Planbeskrivning

Plankarta med bestämmelser 

Illustration på plankarta.
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Övriga samrådshandlingar
Behovsbedömning (godkändes i planprogramsskedet)

Planprogram Åkerö brofästet Järnavägen-Insjövägen i Leksands kommun, 
godkänt av KS 2015-01-26 § 10

Trafikbullerutredning, 2018-06-28

Dagvattenutredning, 2018-09-04

Vibrationsmätning, 2014-05-22

Geoteknisk utredning, 2018-05-30

Miljöteknisk undersökning, 2014-05-30

Solstudie, 2017-12-21

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Upprättad detaljplan med redaktionella ändringar godkänns för 

samråd

Beslutet skickas till
Sökande

Plan- och kartavdelningen
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§ 168 Dnr 2018/1457

Ansökan om planbesked för Limhagen Noret 2:43 mfl.

Beskrivning av ärendet
I ärendet föreligger ansökan om planbesked från näringslivsavdelningen vid 
Leksands kommun gällande Noret 2:27 m.fl. för att göra en ändring i 
detaljplan L386 Limhagen (Norra delen), fastställd 30 november 1981. Planen 
har användningen småindustri och den maximala byggnadshöjden är 6 meter 
inom aktuellt område. Syftet med ändringen av detaljplanen är att upphäva en 
del av områdets prickmark som anger att marken inte får bebyggas för att kunna 
möjliggöra större byggrätt för småindustri.

För området gäller Översiktsplan för Leksands kommun som blev antagen 
2014-07-10. Det aktuella området ingår i planeringsområdet Tätorten 
Leksand där de generella riktlinjerna gäller. Översiktsplanen pekar ut 
Limhagen som ett område för industriverksamhet och beskriver bland annat 
att en utbyggnad av verksamhetsområdet kommer innebära ökade 
trafikflöden.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Ansökan om planbesked 

Utskottet för samhällsbyggnads beslut 
1. Positivt planbesked under en tid av två år från dagens datum, bevil-

jas. Det innebär att ett färdigt samrådsförslag för detaljplan ska pre-
senteras för utskottet inom två år, annars förfaller planbeskedet.

2. Planavtal ska tecknas

3. Detaljplanen bekostas av sökande.

Motivering
Plan- och kartavdelningen bedömer att en ändring av del av detaljplan L 386 
kan prövas för sökt åtgärd. 

Upplysningar
Detaljplanen kan tidigast antas sommaren 2019.
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Beslutet skickas till
Sökande

Plan- och kartavdelningen
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§ 169 Dnr 2018/1688

Vägnamn Limhagens industriområde

Beskrivning av ärendet
Genom fastighetsbildning har nio nya industrifastigheter tillskapats på 
Limhagen. En ny väg kommer att försörja flertalet av fastigheterna. Vägen 
behöver namnsättas då adresser saknas för området. 

På ursprungsfastigheten låg tidigare en gård som beboddes av släkten Jobs. 
Förslaget är att vägnamnet blir Jobsgårdsvägen.

Inget samråd har skett då det är kommunens mark och byorganisation saknas 
för området.

Bild till vänster: Området med Jobsgården på flygfoto från 1975. Nya vägen 
illustrerad.

Bild till höger: Området med de nio nya fastigheterna. Nya vägen illustrerad.
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Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Den nya vägen på Limhagen som försörjer fastigheterna Noret 2:41, 

2:42, 2:43, 2:44, 2:45, 2:46, 2:48 och 2:49 får namnet 
Jobsgårdsvägen.

Beslutet skickas till
Plan- och kartavdelningen
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§ 170

Förhandsbesked, nybyggnad av fritidshus, 
strandskyddsdispens , 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

Ansökan avser förhandsbesked och strandskyddsdispens för fritidshus. 
Aktuell plats är belägen vid sjön Siljan, Byrviken. 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.

Möjlighet finns att ansluta till kommunala vatten- och avloppsnätet. Dala 
Vatten och Avfalls yttrande bifogas protokollsutdraget.

Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Inga yttranden har inkommit.

Infarten till den nya fastigheten kan anordnas genom samordning med 
intilliggande fastighet som trafikverket har tillstyrkt förhandsbesked för. 
Tillstånd för utfart måste dock sökas hos Trafikverket.

Beslutsunderlag
Ansökan 2018-08-10
Situationsplan 2018-11-30
Remissyttrande från Dala Vatten och Avfall

Utskottet för samhällsbyggnads beslut 
1. Förhandsbesked beviljas
2. Strandskyddsdispens beviljas. Som tomt får tas i anspråk den 

redovisade tomtplatsen
3. Avgift: 11 019 kronor (faktura skickas separat)

19



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(3)

Sammanträdesdatum
2018-12-13

Utskottet för samhällsbyggnad
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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. Förhandsbesked för 
tre bostadshus på grannfastigheten beviljades 2013 och 2014 och denna 
tomtplats bedöms vara en naturlig förlängning av den planerade 
bebyggelsen.

Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18c kan 
anföras att den aktuella platsen är avskuren från stranden av en väg. 
Allmänhetens tillträde till strandområdet begränsas inte av en etablering på 
platsen och växt- och djurlivet bedöms inte påverkas.

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.

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.

Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet, varför utgången av besvärstiden 
- tre veckor från den dag Länsstyrelsen fått del av beslutet - bör avvaktas.

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

Länsstyrelsen
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§ 171

Nybyggnad av växthus, strandskyddsdispens, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

Ansökan avser bygglov och strandskyddsdispens för växthus. Aktuell plats är 
belägen vid sjön Molnbyggen. Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte 
för området. Fastigheten är sedan tidigare bebyggd. I anslutning till 
huvudbyggnaden avser sökanden sätta upp ett växthus. I och med detta behöver 
även en tomtplatsavgränsning göras.

Beslutsunderlag
Ansökan 2018-11-06
Situationsplan 2018-12-04
Ritningar 2018-11-06

Utskottet för samhällsbyggnads beslut 
1. Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 31 a §.
2. Strandskyddsdispens beviljas. Som tomt får tas i anspråk den på 

situationsplanen rödmarkerade tomtplatsen.
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: 4072 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.

Åtgärden utgör kompletteringsåtgärd enligt PBL 9 kap. 31 a §. Åtgärden 
överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap. 31 a §.
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Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18c kan anföras 
att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark och området 
saknar betydelse för allmänheten. Området utanför den markerade tomtplatsen får 
inte privatiseras.

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 §).

Strandskyddsdispensens giltighetstid sammanfaller med bygglovet.

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

Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet, varför utgången av besvärstiden - tre 
veckor från den dag Länsstyrelsen fått del av beslutet - bör avvaktas.

Hur man överklagar
Om Du vill överklaga detta beslut 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
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§ 172

Nybyggnad av en/tvåbostadshus, garagebyggnad, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet: PLINTSBERG 4:30

Ansökan avser nybyggnad av bostadshus samt garage. Förhandsbesked finns 
för fastigheten enligt beslut 2017-05-30. I ansökan för förhandsbeskedet har 
sökanden uppgivit en våning som tänkt byggnation men nuvarande ägare vill 
uppföra ett tvåvåningshus. 

Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Yttranden har inkommit från ägare till fastigheterna  

 Samtliga emotsätter sig två våningar och hänvisar framför 
allt till försämrad utsikt.

Trafikverket tillstyrkte förhandsbeskedet under förutsättning att ny infart 
skulle placeras så nära  som möjligt. Ansökan om tillstånd 
måste dock sökas hos Trafikverket.

Anslutning kan ske till kommunala vatten- och avloppsnätet.

Beslutsunderlag
Ansökan 2018-10-08
Ritning 2018-10-08
Situationsplan 2018-10-08

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: Brita Gilén
Adress: Rörbäcksvägen 31B, 757 52 Uppsala
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3. Avgift: 18 954 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 §.

Utskottet för samhällsbyggnad gör bedömningen att ett tvåvåningshus på 
fastigheten inte skulle skymma utsikten för ovanliggande fastigheter i sådan 
utsträckning att det kan betraktas som en betydande olägenhet. De flesta 
ligger betydligt högre och ser både över och bredvid. Det vanligaste i 
området är en våning men det finns även hus med två våningar. Huset som 
helhet bedöms passa väl in i omgivningen.

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.

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 skickas till
Sökanden

Fastighetsägare som yttrat sig, med REK:
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§ 173

Tillbyggnad av brygga, och Strandskyddsdispens, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

Ansökan avser strandskyddsdipsens för tillbyggnad av befintlig brygga. 
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.
Utskottet för samhällsbyggnad beslutade 2018-10-25 att kommunicera med 
sökanden eftersom man hade för avsikt att avslå ansökan. Utskottet gjorde 
bedömningen att bryggan skulle verka menigt på de två servitut som finns på 
platsen för bad- och båtplats samt att något behov av en så stor brygga 
egentligen inte förelåg då de ovanliggande tomterna den var tänkt att vara till 
för inte är bebyggda. Efter det har sökanden kommit in med en reviderad 
utformning av bryggan. Bryggan bedöms inte vara bygglovspliktig.
Yttranden har inkommit från angränsande fastighetsägare inklusive de två 
fastigheter som har servitut på platsen. Utskottet för samhällsbyggnad gör 
dock bedömningen att inget har framkommit som gör att 
strandskyddsdispens för brygga i dess nya utformning inte bör beviljas.

Länsstyrelsens kulturmiljöenhet har yttrat sig i ärendet eftersom det finns en 
fornlämning i området. Fornlämningen bedöms dock inte påverkas av själva 
bryggan. Sökanden bör dock vara medveten om att den som vill rubba, ändra 
eller ta bort en fornlämning ska ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen. 
Skyddet omfattar också fornlämningsområdet.

Miljöchefen tillstyrker att strandskyddsdispens beviljas.

Beslutsunderlag
Ansökan 2018-07-26
Situationsplan 2018-11-20 inkl yttrande från sökanden
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Utskottet för samhällsbyggnads beslut 
1. Strandskyddsdispens beviljas. Bryggans yta får användas för 

ändamålet. Platsen ska fortfarande vara tillgänglig för allmänheten 
och får inte privatiseras.

Motivering
Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18c kan 
anföras att aktuell åtgärd är en anläggning som måste ligga vid vatten. 
Bryggan bedöms inte inskränka allmänhetens tillträde till området och är i 
linje med kommunens intention att samlokalisera bryggor i möjligaste mån.
Bryggan bedöms inte heller längre inskränka möjligheten att nyttja de två 
servituten på platsen. 

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.

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 till 
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§ 174

Nybyggnad av maskinhall, strandskyddsdispens, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

Ansökan avser strandskyddsdispens för uppförande av 
ekonomibyggnad(maskinhall) på fastigheten  Aktuell plats är 
belägen vid sjön Siljan. 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.

Efter besök på platsen görs bedömningen att friluftsliv, växt- och djurlivet i 
området inte påverkas av planerad byggnation.

Fastigheten är idag ianspråktagen av ett fritidshus och en uthusbyggnad. Den 
tilltänkta maskinhallen placeras inom tomtplatsavgränsningen enligt 
situationsplanen och ca 75 meter från Siljans strand.

Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Inga yttranden har inkommit.

Miljöchef Olle Ryberg har inga synpunkter på tilltänkt byggnation.

Beslutsunderlag
Ansökan 2018-10-30
Situationsplan 2018-10-30
Ritningar 2018-10-30

Utskottet för samhällsbyggnads beslut 
1. Strandskyddsdispens beviljas. 

- Som tomtplats får tas i anspråk den redovisade tomtplatsen
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2. Avgift: 4450 kronor (faktura skickas separat)

Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet

Motivering
Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18c kan 
anföras att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark på 
ett sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syfte. En 
tomtplatsavgränsning har gjorts enligt situationsplanen utifrån den annars ca 
10 000 m2 stora fastigheten. Enligt tomtplatsavgränsningen avgränsas 
fastigheten till ca 2500 m2. 

Upplysningar
Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet, varför utgången av besvärstiden 
- tre veckor från den dag Länsstyrelsen fått del av beslutet - bör avvaktas.

Strandskyddsdispensens giltighetstid sammanfaller med bygglovet.

Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som avses med 
dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den 
dag då beslutet vunnit laga kraft.

Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes 
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet.

Hur man överklagar
Om Du vill överklaga detta beslut 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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§ 175

Nybyggnad av fritidshus, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området.
Området har riksintresse ur kulturvårdssynpunkt. Ett förhandsbesked för 
fritidshus beviljades på fastigheten 2011 men har löpt ut. Vid detta 
förhandsbesked lämnades en sakkunnighetsutredning in och tillstånd för 
enskilt avlopp beviljades.

Stadsarkitekten har inga erinringar emot tänkt utformning och färgsättning. 
Träfasaden ska målas i en gråbrun lasyr, svarta fönsterbågar samt svart 
taktegel.

Trafikverket har inga erinringar emot byggnation på tomten så länge infart 
sker från byvägen.

Beslutsunderlag
Ansökan 2018-11-09
Ritning 2018-11-09
Situationsplan 2018-11-09

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: Joakim Johansson
Adress: Dag Hammarskjölds väg 279, 756 52 Uppsala

3. Avgift: 20 920 kronor (faktura skickas separat)
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Motivering
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av 
mark- och vattenresurserna enligt miljöbalken 3 kap samt med den 
kommunala översiktsplanen.
Ansökt åtgärd uppfyller kraven i PBL 2 kap. och ska inte föregås av 
detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i PBL 4 kap. 2 eller 3 §.
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap. 
31 §.

Upplysningar
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked 
(enligt PBL 10 kap 3§). Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk 
trots att det inte fått laga kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet 
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar eftersom beslutet kan komma att 
upphävas om det överklagas.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Tid för samråd är inbokat.

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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§ 176

Nybyggnad av en/tvåbostadshus, garage, installation 
av eldstad, Back

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området. Fastigheten är 
sedan tidigare bebyggd men inte i den här delen som nu avses bli ytterligare 
en tomtplats.

Miljöchefen tillstyrker att bygglov lämnas under förutsättning att anslutning 
sker till kommunala va-nätet. Fastigheten ligger inom det kommunala 
verksamhetsområdet.

Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Inga yttranden har inkommit.

Stadsarkitekten har inga synpunkter på sökt bygglov då området inte har 
någon utpekad sammanhållen karaktär då det finns viss variation i både tak 
och fasadfärg i området. Taket kommer att beläggas med svart tegel och 
fasaden målas i en grå lasyr.

Beslutsunderlag
Ansökan 2018-10-11
Ritning 2018-10-11
Situationsplan 2018-10-31

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: Patrik Jakobsson
Adress: Rostövägen 3, 784 78 Borlänge

3. Avgift: 27 253 kronor (faktura skickas separat)
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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 §.

Lokalisering är förenlig med kommunens översiktsplan. Fastigheten bedöms 
vara en lämplig tomtplats och en naturlig förtätning av befintlig byklase.

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.
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Beslutet skickas till
Sökande
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§ 177

Nybyggnad av fritidshus, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

Ansökan avser bygglov och strandskyddsdispens för fritidshus. Aktuell plats 
är belägen vid sjön Siljan. 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. Aktuell fastighet är sedan tidigare 
bebyggd. 

Dala Vatten och avfall har inga erinringar mot bygglovet och har yttrat sig 
enligt bifogad bilaga.

Dala Energi påpekar att de har en 10 KV ledning som passerar fastigheten, 
ledningen ska raseras våren 2019 varför de inte har några synpunkter om 
byggnationen sker efter att de raserat luftledningen under våren 2019. Detta 
har kommunicerats med bygglovssökanden och förutsättningarna för 
bygglovet blir ett villkor, att byggnation får ske efter att Dala Energi raserat 
luftledningen. Förutsättningen blir att startbesked inte kan beviljas innan 
detta gjorts. Bygglovssökanden är upplyst om detta.

Utfart avses ske mot befintlig väg.

Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Inga erinringar har inkommit.

Eftersom åtgärden placeras närmare tomtgräns än 4.5 meter finns skriftligt 
medgivande från närmaste berörda grannar. 

Beslutsunderlag
Ansökan 2018-10-08
Situationsplan 2018-10-08
Nybyggnadskarta 2018-10-08
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Utskottet för samhällsbyggnads beslut 
1. Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 

31§.

2. Bygglovet villkoras av att startbesked och byggnation inte får 
påbörjas innan Dala Energi raserat den 10 kv luftledning som går 
genom fastigheten.

3. Strandskyddsdispens beviljas.

- Som tomt får tas i anspråk den redovisade tomtplatsen.

4. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag:

Namn: Jan-Erik Stors

Adress: Bergsängs Backar

5. Avgift: 19 385 kronor (faktura skickas separat)

Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet

2. Remissyttrande från Dala Energi och Dala vatten och avfall

Motivering
Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18c kan 
anföras att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark.

Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av 
mark- och vattenresurserna enligt miljöbalken 3 kap samt med den 
kommunala översiktsplanen.

Ansökt åtgärd uppfyller kraven i PBL 2 kap. och ska inte föregås av 
detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i PBL 4 kap. 2 eller 3 §.

Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap. 
31 §.

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.
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Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Sökanden ska kontakta 
byggnadsinspektör Maths Ydron (0247-80496) i god tid innan.

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 §).

Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet, varför utgången av besvärstiden 
- tre veckor från den dag Länsstyrelsen fått del av beslutet - bör avvaktas.

Strandskyddsdispensens giltighetstid sammanfaller med bygglovet.

Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som avses med 
dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den 
dag då beslutet vunnit laga kraft.

Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes 
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet.

Hur man överklagar
Om Du vill överklaga detta beslut 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 
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