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Beslutande Ledamöter

Sebastian Larsson (M)
Mikael Kyller (KD)
Birgitta Jansson (S)
Aarno Magnusson (C)
Karin Byström (C)
Mats Stenmark (M) lämnar mötet § 125 pga jäv 
Jan-Olof Karlsson (S)

Tjänstgörande ersättare
Elisabeth Ingels (C) ersätter Mikael Kyller § 110-118 
Elisabeth Ingels (C) ersätter Mats Stenmark § 125
Mats Rönnblad (S) ersätter Jan-Olov Karlsson § 110

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare
Åke Arnesson (BP) lämnar mötet § pga 122 jäv 
Markus Kummu (V)

Tjänstemän
Sektorchef Åke Sjöberg
Myndighetschef Jonas Slars
Chef Plan och Kart Malin Bengtsson §109-113
Chef Strategisk planering, stadsarkitekt Anna Ograhn
Planarkitekt Andrea Andersson § 109-111 
Bygglovshandläggare Sylvi Ersbjörs 
Nämndsekreterare Jenny Sarén

Justeringens plats och tid Tisdagen den 24 november klockan 15.00 Kommunhuset

Underskrifter
Paragrafer 108-127

Ordförande
Sebastian Larsson (M)

Justerare
Birgitta Jansson (S)

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

Organ Utskottet för samhällsbyggnad

Sammanträdesdatum 2020-11-19

Datum då anslaget sätts upp 2020-11-25 Datum då anslaget tas ned 2020-12-17

Förvaringsplats för protokollet Administrativ service 

Underskrift
Jenny Sarén
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Ärendelista

§ 108 Sektorschefen informerar
§ 109 Avdelnings-/enhetschefer informerar
§ 110 Meddelande samhällsbyggnad 2020
§ 111 Kulturmiljöprogram etapp 2 B
§ 112 Ansökan om planbesked Noret 31:3
§ 113 Detaljplan för Norra Käringberget (Noret 2:27 mfl.)
§ 114 Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Insjöns restaurang &

Pizzeria, Insjön
§ 115 Förlängning av tillfälligt lov för tälthall, ett år, 
§ 116 Förhandsbesked bostadshus, 
§ 117 Förhandsbesked för nybyggnad bostadshus, 
§ 118 Uppsättning Bygghall, tillfälligt lov 5 år. 
§ 119 Förhandsbesked för nybyggnad bostadshus, 
§ 120 Förhandsbesked fritidshus, 
§ 121 Nybyggnad av fritidshus, 
§ 122 Nybyggnad av en/tvåbostadshus, 
§ 123 Utvändig ändring uthus/förråd, 
§ 124 Förhandsbesked bostadshus , strandskyddsdispens, 
§ 125 Tillbyggnad industribyggnad, 
§ 126 Förhandsbesked för nybyggnad fritidshus, 
§ 127 Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror vid Tempo i Tällberg
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§ 108

Sektorchef Åke Sjöberg informerar

 Kommunledning träffas digitalt varje morgon för avstämning 
gällande pandemin och dess konsekvenser för kommunen.

 Leksandshallen stängd för allmänheten, simskolor fortsätter.

 Kulturhuset stängd. Kan dock låna böcker digitalt från och med den 
19 november. 

 Pausat kommunens tjänst Fixar Malte

 Förvaltningen uppmanas arbeta hemifrån så långt det går, externa 
möten ska ske digitalt i största möjliga mån. 

 Hjälper Region Dalarna med plats för egenprovtagning Covid-19. Vi 
har hänvisat dem till kulturhusparkeringen. Kommer troligtvis igång 
redan nästa vecka

 Erosionsskydd Åkersön – påbörjat projekteringen för detta. 

 Chattkväll om Åkerö brofäste, många har sett filmen. 

 Limån, fria vandringsvägar. Fiskevårdsföreningarna har skjutit till 
medel. 

 Jättestort intresse för bostäder och tomter. Alla kommunala tomter är 
intressanta över hela kommen. 100 intressenter redan nu för 
Lummerhöjden. 

 Startat bygget av Sporthallen

 Håller på med gata/parkutredning, klar innan året slut. 

 Skadegörelse på Siljansvallen. Polisanmält

 Först utvecklingsmöte Djura i december

 Grönstedt, tillfällig ny parkering sedan arbeta fram ny detaljplan 
under 2021

 Sanering av oljetunnan Insjön, rekvirerat de sista medlen från detta.
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 Prognos +2,7 miljoner trots minus på Leksandshallen och troligtvis 
även Granberget 

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Tacka för informationen

Beslutet skickas till
Sektorchef Åke Sjöberg
Verksamhetsekonom Christina Berg
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§ 109

Avdelnings-/enhetschefer informerar

Beskrivning av ärendet
Myndighetschef Jonas Slars
Bygg

 Fortsatt hög ärendeinströmning på bygg, ca 20 % fler ärenden än 
föregående år 

 Statistik redovisas när sammanställning gjorts i januari 2021

 Fler överklagade ärenden samt ärenden som upphävts av bland annat 
Länsstyrelsen

Livsmedel

 Lugnt med anledning av pandemin som försvårar möjligheten att 
göra tillsyn på plats. Fokuserar på inre tillsyn samt dialog med 
restaurangen gällande trängsel

 Kommer genomföra regelbunden tillsyn framöver på kvällar och 
helger. 

Miljö

 Länsstyrelsen har genomfört revision, denna visar på en del kritik 
och Leksands kommun ska inkomma med en behovsutredning samt 
en tillsynsplan för 2021. 

 Mycket tid går åt till att behandla inkommande klagomål.

 Arbetet med att revidera VA-planen kommer snart påbörjas. 
Alkohol

 Ny alkoholhandläggare rekryterad och kommer börja i slutet av 
februari. 

Chef Plan, kart och mät Malin Bengtsson

 Fått in ansökan om planbesked Bergkvist Insjön

 Ca 80 yttranden har inkommit för Åkerö Brofäste
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 Håller på med rekrytering av GIS-ingenjör. 

Chef Strategisk planering Anna Ograhn:
Trafik

 GC Insjön, är snart färdigställd. 

 Kommer eventuellt också hinna med ytterligare stråk i Insjön innan 
årets slut

 Många diskussioner gällande GC-vägar, bla kommande diskussion 
med Trafikverket. 

 Mycket arbete med ärenden gällande gräva i gata

 Utbyte av belysning till LED i flera byar. 

Natur

 Naturkartan fortsatt uppdatera denna, jobbar med lite riktad 
information till specifika målgrupper

 Tryckta vandringsledskartan är slut, ser över uppdatering av denna

 Beställt skyltar enligt samma manual i vandringslyftet. Siljansleden. 
Samma skylning över kommungränserna.

 Friluftslivets år, sökts pengar för att göra aktiviteter. 

 Många LONA-projektet rullar på. Jätteloka, mosippan. 

Energirådgivning

 Rullar på med rådgivning, mycket webutbildningar. Ansökan för 
nästa år kommer information från regeringen i november. 

Översiktlig planering

 Kulturmiljöprogrammet tar mycket arbete

 Delaktig i bygglov och detaljplaner 
 

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Tacka för informationen
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Beslutet skickas till
Sektorchef Åke Sjöberg
Verksamhetsekonom Christina Berg
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§ 110 Dnr 2020/1078

Meddelande samhällsbyggnad 2020

Beskrivning av ärendet
Överklagat bygglov/strandsskyddsdispens

 Bygglov för Plintsberg 39:12 har överklagats av två grannar

 Mark- och miljödomstolen fastslår Länsstyrelsen beslut att upphäva 
Utskottet för Samhällsbyggnads beslut att medge 
strandsskyddsdispens på fastigheten Laknäs S:80

Länsstyrelsens uppföljning av miljöbalkstillsynen i Leksands kommun:
Bedömning:
Länsstyrelsen har bland annat uppmärksammat följande positiva 
förhållanden:
1. Kommunens politiska organisation säkerställer en oberoende tillsyn av 
kommunala verksamheter.
2. Myndighetsavdelningen håller på att rekrytera ytterligare en heltidstjänst, 
vilket kommer leda till mer resurser och minska sårbarheten.
3. För de medarbetare som har behov finns möjlighet till 
kompetensutveckling.
Länsstyrelsen har uppmärksammat följande brister som nämnderna bör 
beakta:
1. Behovsutredning för 2020 saknas.
2. Tillsynsplanen ska omfatta myndighetens ansvarsområde enligt 
miljöbalken. Det finns bestämmelser att tillsynsplanen ska grundas på 
behovsutredningen och registret över de tillsynsobjekt som behöver 
återkommande tillsyn.
3. Det saknas ordentlig uppföljning internt samt gentemot Jävsnämnden och 
Kommunstyrelsen.
Länsstyrelsen lämnar följande rekommendationer:
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1. Upprätta en behovsutredning som visar tillsynsbehovet för myndighetens 
hela ansvarsområde enligt miljöbalken. Det finns bestämmelser att 
behovsutredningen ska avse en tid om tre år och den ska ses över minst en 
gång varje år.
2. Kommunen bör arbeta vidare med möjligheten till organiserat samarbete 
med andra kommuner, för att få tillgång till spetskompetens och för en 
effektivare handläggning.
3. Kommunen bör se över miljöinspektörernas arbetsuppgifter och försöka 
minska det administrativa arbetet, samt säkerställa att det finns tillräckligt 
med resurser till att arbeta med tillsyn av miljöfarliga verksamheter.
4. Myndighetsavdelningen uppmanas att lägga ner mer tid på planering och 
uppföljning, samt se till att det finns resurser för att kunna arbeta med dessa 
frågor. I miljötillsynsförordningen finns bestämmelser om att det ska finnas 
en utredning om tillsynsbehovet och en tillsynsplan. Det finns även 
bestämmelser om att en tillsynsmyndighet årligen ska följa upp och 
utvärdera sin tillsynsverksamhet.
5. Myndighetsavdelningen uppmanas att arbeta vidare med rutiner och 
mallar samt att se till att det finns resurser för att ha möjlighet att arbeta med 
detta. Tillgång till aktuella rutiner och mallar leder till ökad rättssäkerhet och 
effektivare handläggning.
Önskemål om yttrande och återrapportering
Länsstyrelsen anser att kommunen bör arbeta för att förbättra verksamheten i 
de fall där vi framfört synpunkter och önskar ta del av följande:
1. Behovsutredning och tillsynsplan för år 2021. Enligt överenskommelse 
ska Leksands kommun återkomma, senast 1 december 2020, med datum när 
behovsutredning och tillsynsplan ska skickas in till Länsstyrelsen
2. Hur kommunen ställer sig till Länsstyrelsens noterade brister samt 
rekommendationer enligt ovan.

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Tacka för informationen 

Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg
Verksamhetsekonom Christina Berg
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§ 111 Dnr 2016/561

Kulturmiljöprogram etapp 2 B

Beskrivning av ärendet
Sektorn för samhällsutveckling har tagit fram ytterligare en del av 
Kulturmiljöprogram för Leksands kommun. Programmet beskriver värdefull 
bebyggelse och vilka karaktärsdrag som är viktiga att värna. 
Kulturmiljöprogrammet ska bli underlag för den nya översiktsplanen. 
Programmet ska även fungera som stöd vid handläggningen av plan- och 
bygglovsärenden. Det är ett kunskapsunderlag som ska tydliggöra 
kulturmiljöns egenskaper och karaktäristik, utan att dessa vägts mot andra 
intressen. Beslutet om vad som är lämpligt att göra på en viss byggnad eller i 
ett visst område sker i det enskilda plan- eller bygglovärendet. Programmet 
ska även inspirera fastighetsägare att vårda sina fastigheter. 
Projektet har delats i två etapper, etapp 1 sträcker sig från hösten 2018 till 
våren 2020 och etapp 2 pågår under år 2020. Länsstyrelsen har beviljat 
bidrag för del av arbetet. 
Kulturmiljöprogrammets etapp 1 och 2
Arbete med kulturmiljöprogrammets har pågått sedan hösten 2018 och etapp 
1 omfattade framförallt områden av riksintresse. Arbetet påbörjades med ett 
församråd där allmänheten, via en kartapp, fick lämna förslag på vilka 
byggnader eller platser de tyckte skulle uppmärksammas i arbetet. 
Församrådet lanserades under julmarknaden 2018 i Leksand och pågick till 
mitten av januari 2019. Det inkom ca 80 förslag från allmänheten under 
församrådet. 
Kulturmiljöprogrammet presenteras i olika former, bl.a. i en webbaserad 
form som riktar sig till allmänheten. Här förklaras vad 
kulturmiljöprogrammet är och vilken lagstiftning det utgår från. Här är det 
dock framförallt möjligt att läsa om sin egen by och det finns länkar till 
pdf:er för de områden som ingår. Därtill finns en sida som förklarar viktiga 
företeelser i bygdens historia. Dessutom finns resultatet i kommunens egen 
kartbas där framförallt plan- och bygglovhandläggare kan använda det som 
stöd i sitt dagliga arbete. 
Utskottet har godkänt olika delar av kulturmiljöprogrammets etapp 1 och nu 
pågår arbetet med etapp 2. Den första delen av etapp 2, benämnd 2A, 
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föreslås godkännas av utskottet den 19 november 2020 för att kunna 
användas som beslutsunderlag i plan- och bygglovärenden. 
Utskottet föreslås så småningom även godkänna de rapporter som kommer 
att färdigställas i december 2020, deletappen benämns 2 B. När även etapp 2 
B är klar och godkänd av utskottet för samhällsbyggnad i november 2020 
föreslås att utskottet godkänner det kompletta kulturmiljöprogrammet, våren 
2021, vilket därefter kan arbetas in i översiktsplanen. 
Eftersom kulturmiljöprogrammet ska godkännas i sin helhet av utskottet 
våren 2021, kan det komma att göras ändringar i materialet efter 
delgodkännandet. Till skillnad från etapp 1 har nu de avslutande 
rekommendationerna och riktlinjerna tagits bort från det material som 
godkänns av utskottet samt redovisas externt, då de kan misstolkas som 
politiska ställningstaganden som är avvägda mot andra enskilda och 
allmänna intressen. 
Ett krav från länsstyrelsen för att bevilja bidraget var ursprungligen att 
programmet skulle antas av Kommunfullmäktige men länsstyrelsen har nu 
lättat på det kravet. Därför föreslås att det slutliga kulturmiljöprogrammet 
godkänns av utskottet för samhällsbyggnad. Den övergripande politiska 
behandlingen av materialet sker i samband med antagandet av den 
kommuntäckande översiktsplanen vilken ska tas fram de närmsta åren och 
antas av Kommunfullmäktige.

Sektorns/avdelningens bedömning
Kommunen har många värdefulla kulturmiljöer och det finns ett stort behov 
av ett uppdaterat underlag som behandlar frågan. Ett nytt kulturmiljöprogram 
kommer att underlätta arbetet med både bygglov och detaljplaner men även 
ge allmänheten råd och inspiration vid ny-, om- och tillbyggnader i 
värdefulla miljöer.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2020-11-05
Rapporter för:

- Axmor
- Brändor
- Brömsbodarna
- Busmor
- Böle
- Faxberg
- Getsarvet
- Hackmora
- Hyttkvarn
- Kullsbjörken
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- Kyrkbol
- Lissbjörken
- Middagsbodarna
- Norra och Södra Bergsäng
- Norr Bertilsbo
- Oxberg
- Perhansbodarna
- Solberga
- Stormo
- Säterbodarna

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Att godkänna de rapporter som framtagits i etapp 2 A
2. Att ge stadsarkitekt / chef strategisk planering i uppdrag att 

slutredovisa projektet och rekvirera bidraget hos länsstyrelsen.

Beslutet skickas till
Stadsarkitekt/ chef strategisk planering Anna Ograhn
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§ 112 Dnr 2020/912

Ansökan om planbesked Noret 31:3

Beskrivning av ärendet
Fastighetsägaren önskar möjliggöra byggnation av parhus alternativt 
enbostadshus på område som idag är obebyggt och används som paddock. 
Området är beläget direkt norr om Sturbåtsvägen.
I den gällande översiktsplanen, som vann laga kraft 2014, ingår området i 
planeringsområdet för tätorten Leksand. Generellt anges att ”Leksands 
kommun ska bli ett mer hållbart samhälle och bör därför förtätas inom och i 
anslutning till tätorten där det redan finns god tillgång till service, 
infrastruktur och kollektivtrafik.” 
Myran ingår i delområdet Noret-Käringberget och här anges att ”för att 
utveckla boendet i tätorten bör bostadsbebyggelsen förtätas genom 
ombyggnad och tillbyggnad av befintlig bebyggelse och genom ny 
bebyggelse i lämplig miljö.” 
Dagvattendiket som leder öster om föreslaget område är utpekat som LIS-
område i översiktsplanen.
I gällande detaljplan är området som ansökan avser utlagt som L, 
odlingsmark där byggnader inte får uppföras. Vid den detaljplanens 
framtagande ansågs det vara väsentligt att utblickarna mot den gamla 
bebyggelsen i Myran behölls och att ett obebyggt område lämnades mellan 
den nya och den gamla bebyggelsen.
Området ligger utanför verksamhetsområde för VA och om området ska 
bebyggas behövs en VA-utredning. Det är inte lämpligt med enskild lösning 
då området är låglänt med risk för högt grundvatten. 
Eftersom området är lågt beläget och det finns farhågor att marken utgörs av 
mindre genomsläppliga jordarter och att marken kan ha radonhalter över 
gällande riktvärden, ska även en geoteknisk undersökning och en 
dagvattenutredning göras inom ramen för ett eventuellt planarbete. 
I ett eventuellt detaljplanearbete bör ett område lämnas obebyggt, för att 
medge utblickar mot odlingsmarken norr om den tilltänkta bebyggelsen. 
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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 del av 
fastigheten kan prövas. 

Upplysningar
Detaljplanen kan tidigast antas hösten 2021.

Beslutet skickas till
Leksands kommun, Torget 5, 793 80 Leksand Siljansvägen 61, 793 90 
Leksand  
Plan- och kartavdelningen

14



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2020-11-19

Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

§ 113 Dnr 2017/225

Detaljplan för Norra Käringberget (Noret 2:27 mfl.)

Redogörelse för ärendet
I ärendet föreligger ansökan om planbesked, inkommen den 24 september 
2020, från Näringslivsavdelningen gällande del av fastigheten Noret 2:27. 
Området är beläget norr om nuvarande bebyggelse på Käringberget, öster 
om Siljansvägen. 
Markanvändningen enligt ansökan överensstämmer med Översiktsplan 2014. 
För området finns planprogram Käringberget, Sommarland, Orsandbaden 
(godkänt av BN 2008-04-10 § 68).
Positivt planbesked för aktuell plan gavs redan år 2017 men planarbetet har 
ännu inte resulterat i ett samrådsförslag och därför behövs ett förnyat beslut 
om planbesked. 
Syftet med planen är att möjliggöra bostadsbyggnation av småhus, parhus, 
kedjehus, radhus och flerbostadshus. Området planeras att byggas ut i 
etapper. 

Ekonomi
Detaljplanen bekostas av Näringslivsavdelningen, Leksands kommun.

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. Detaljplanen bekostas av sökanden

Motivering
Plan- och kartavdelningen bedömer att ny detaljplaneläggning för fastigheten 
kan prövas. 
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Upplysningar
Detaljplanen kan tidigast antas hösten/vintern 2021.

Beslutet skickas till
Näringslivsavdelningen,
Plan- och kartavdelningen 
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§ 114 Dnr 2020/1358

Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid 
Insjöns restaurang & Pizzeria, Insjön

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.

Darin Kaya 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 året runt.

Ansökan avser även inhägnad uteservering 

Ansökta serveringstider är mellan kl 11.00 till kl 01.00.

Sektorns/avdelningens bedömning
Se utredning öppnad 2020-10-15 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Utredning 

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Bevilja Darin Kaya AB org.nr 559058-1079 stadigvarande 

serveringstillstånd vid Insjöns restaurang & pizzeria, Insjövägen 58, 
793 41 Insjön

2. Tillståndet avser servering av starköl, vin, spritdrycker samt andra 
jästa alkoholdrycker till allmänheten

3. Servering får ske i matsal samt på inhägnad uteservering

4. Serveringen får påbörjas tidigast kl 11.00 och avslutas senast kl 01.00 
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5. Samma serveringstider gäller även på uteserveringen

6. När uteserveringen används för servering av alkoholdryck skall 
personal ha ständig uppsikt över serveringen.

7. Tillståndet gäller fr.o.m 2020-11-20

Beslutet skickas till
Darin Kaya AB, Insjövägen 58, 793 41 Insjön
Anette Blomqvist, Alkoholhandläggare, Jonas Slars, Myndighetschef
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§ 115

Förlängning av tillfälligt lov för tälthall, ett år,  

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Åtgärden avser förlängning av tidsbegränsat bygglov för tält som ligghall för 
hästar. Tidsbegränsat lov beviljades 2017-09-26 att gälla till och med 2018-
08-31. Nytt tidsbegränsat lov beviljades sedan t o m 2020-10-31. 
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Yttrande har inkommit från  

som samtliga motsätter sig en 
förlängning av bygglovet. 

Beslutsunderlag
Ansökan 2020-10-29
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 §.
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: 3209 kronor (faktura skickas separat)
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Motivering
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för tidsbegränsat lov enligt 
PBL 9 kap. 33 §. Åtgärden bedöms vara av tillfällig karaktär då en enklare 
tälthall inte uppfyller alla behoven för verksamheten och endast avser att 
klara verksamheten tills ett permanent stall med andra funktioner kan byggas 
i närheten. Då området omfattas av riksintresse för kulturmiljövård bedömer 
utskottet för samhällsbyggnad att en tälthall inte är ett lämpligt permanent 
inslag i omgivningen. Permanent bygglov har beviljats för lämplig 
stallbyggnad men har på grund av överklagan försenats och sökanden har 
endast hunnit uppföra grunden. Utskottet för samhällsbyggnad gör därför 
bedömningen att det är lämpligt att förlänga det tillfälliga lovet, dock med 
max ett år.
Frågan om lämpligheten att ha hästar på platsen har tidigare prövats i detta 
ärende och i ärendet gällande permanent stall och kommunen har gjort 
bedömningen att detta är lämpligt i den omfattning som ansökan avser. 
Permanent lov för tälthall samt stallbyggnad är inte lämpligt eftersom antalet 
stallplatser då skulle dubbleras. Tältet är endast avsett för att lösa 
verksamheten fram tills permanent stall kan färdigställas, dock max ett år.
Ansökan om förlängning av tidsbegränsat lov har inkommit innan 
tidsperioden har löpt ut och kommunen har därför ingen anledning att kräva 
att tältet tas ner innan frågan är avgjord.
Kommunens bedömning att verksamheten inte kommer innebära betydande 
olägenhet för omkringliggande fastigheter har gjorts med tillgängliga fakta 
som grund. Skulle det ändå bli så att grannar känner sig störda är det en fråga 
för miljöenheten att utreda.
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.

Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes 
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet.
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Hur man överklagar
Om Du vill överklaga detta beslut skall Du skriva till Leksands kommun, 
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se.
Tala om i brevet vilket beslut Du överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför 
Du menar att 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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§ 116

Förhandsbesked bostadshus, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser förhandsbesked för bostadshus. Aktuell plats är belägen i byn 
Lycka. Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för fastigheten.
Anslutning kan ske till kommunala vatten- och avloppsledningar, Dala 
Vatten och Avfall har lämnat yttrande i ärendet.
Utfart avses ske mot befintlig byväg.
LRF Leksand tillstyrker förhandsbesked då marken saknar produktionsvärde.
Dala Energi har en nätstation, el-kablar samt fiberkanalisation som behöver 
tas hänsyn till. Yttrandet bifogas beslutet.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Inga yttranden har inkommit.

Beslutsunderlag
Ansökan 2020-10-13
Situationsplan 2020-10-13

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Förhandsbesked beviljas
2. Avgift: 9364 kronor (faktura skickas separat)

Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2020-10-13 och beslut fattades 2020-11-19, vilket innebär att lagstadgade 
tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 
a § plan- och bygglagen (2010:900).
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Motivering
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av 
mark- och vattenresurserna enligt MB 3 kap samt med den kommunala 
översiktsplanen.
Ansökt åtgärd uppfyller kraven i PBL 2 kap. och ska inte föregås av 
detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i PBL 4 kap. 2 eller 3 §. 
Lokalisering är förenlig med kommunens översiktsplan. Fastigheten bedöms 
vara en lämplig tomtplats och en naturlig förtätning av befintlig byklase.

Bilagor
1. Remissyttrande från Dala Vatten och Avfall, LRF, Dala Energi

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, eller e-post: kundtjanst@leksand.se.
Tala om i brevet vilket beslut Du överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför 
Du menar att 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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§ 117

Förhandsbesked för nybyggnad bostadshus, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser förhandsbesked för tre tomter, två på norra sidan av 
Sågmyravägen och en på södra sidan. I detta beslut behandlas endast de två 
tomterna på norra sidan, den andra tomten är fortfarande under utredning och 
behandlas senare i enskilt beslut. För det aktuella området finns 
områdesbestämmelser och ligger inom riksintresse för kulturmiljövård.
Dala Vatten och Avfall har yttrat sig i ärendet. Anslutning kan ske till 
kommunala vatten- och avloppsledningar. 
Dala Energi har ledningar i vägområdet som behöver beaktas. 
Trafikverket godkänner inte en ny anslutning på platsen med hänvisning till 
trafiksäkerheten utan rekommenderar sökanden att skaffa servitut för att 
använda befintlig anslutning.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Yttrande har inkommit från fastighetsägare till som 
motsätter sig byggnation på fastigheten. Enligt yttrandet är fastigheten 3:5 
avstyckad med ändamål skogsbruk och bör därför förbli jordbruksmark samt 
hänvisar till att enligt områdesbestämmelserna bör inga nya byggnader 
uppföras på äldre kulturmark. En ny utfart kommer även att reducera den 
öppna ängsmarken.

Beslutsunderlag
Ansökan 2020-09-08
Situationsplan 2020-11-17

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Förhandsbesked beviljas för två tomter på 
2. Avgift: 12 913 kronor (faktura skickas separat)
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Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2020-11-17 och beslut fattades 2020-11-19, vilket innebär att lagstadgade 
tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 
a § plan- och bygglagen (2010:900).

Motivering
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av 
mark- och vattenresurserna enligt MB 3 kap samt med den kommunala 
översiktsplanen. Kommunens naturvårdare och kommunekolog har besökt 
platsen och bedömer att det inte finns något skyddsvärt på platsen.
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 och 
områdesbestämmelser. Fastigheten bedöms vara en lämplig tomtplats och en 
naturlig förtätning av befintlig byklase.
En ny utfart kommer inte att anläggas. Ett servitut har tecknats för att nyttja 
den befintliga utfarten via Hälla 30:3.

Bilagor
1. Remissyttrande från Dala Vatten och Avfall, Dala Energi och 

Trafikverket
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.

Hur man överklagar
Om Du vill överklaga detta beslut skall Du skriva till Leksands kommun, 
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se.
Tala om i brevet vilket beslut Du överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför 
Du menar att 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
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§ 118

Uppsättning Bygghall, tillfälligt lov 5 år. 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

För området gäller detaljplan. Aktuell fastighet är bebyggd med bostadshus. 
Åtgärden strider mot detaljplanen eftersom fastigheten enligt detaljplanen är 
avsedd för bostäder. Hallen har grå väggar och vitt tak.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Inga yttranden har inkommit.

Beslutsunderlag
Ansökan 2020-10-02
Ritning 2020-07-23
Situationsplan 2020-10-02

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Tidsbegränsat bygglov beviljas att gälla i 5 år från lagakraftdatum i 

enlighet med plan- och bygglagen (PBL)9 kap. 33 §.
2. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av PBL 10 

kap. 23 §. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta 
ärende

3. Med detta startbesked beslutar utskottet för samhällsbyggnad att 
kontrollplanen fastställs. Kontrollplanen ska inlämnas till 
byggavdelningen som underlag för slutbesked.

4. Avgift: 4268 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2020-10-02 och beslut fattades 2020-11-19, vilket innebär att lagstadgade 
tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 
a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår av bilagan.
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Motivering
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för tidsbegränsat lov enligt 
PBL 9 kap. 33 §. Åtgärden bedöms vara av tillfällig karaktär och inte ett 
lämpligt permanent inslag 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.
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, eller e-post: kundtjanst@leksand.se.
Tala om i brevet vilket beslut Du överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför 
Du menar att 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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§ 119

Förhandsbesked för nybyggnad bostadshus,  

Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser förhandsbesked för bostadshus. Detaljplan eller 
områdesbestämmelser finns inte för området.
Undertecknad tillstyrker förhandsbesked för bostadshus på rubricerad 
fastighet. 
VA-frågan bedöms kunna lösas för fastigheten. I första hand ska avlopp 
anslutas till kommunalt reningsverk. Om detta inte går att lösa måste enskild 
avloppsanläggning ordnas. Pga risk för tät jord kan dock traditionell 
markinfiltration kanske inte godkännas. Markundersökning måste göras för 
att visa vilken lösning som är möjlig. Ansökan om utförande av 
avloppsanläggning ska lämnas till miljöenheten i god tid innan arbeten 
påbörjas. Plats för vattentäkt kan behöva ändras om enskild avloppslösning 
blir aktuell.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Yttrande har inkommit från fastigheten  som 
angående bl a takmaterial och annan utformning. Dessa frågor behandlas i 
det efterkommande bygglovet. Styrelsen för  har ingen erinran 
och LRF har ingen erinran.

Beslutsunderlag
Ansökan 2020-10-06
Situationsplan 2020-10-06
Yttrande miljöenheten

Yttrande LRF
Tjänsteutlåtande
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Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Förhandsbesked beviljas
2. Avgift: 9365 kronor (faktura skickas separat)

Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2020-10-06 och beslut fattades 2020-11-19, vilket innebär att lagstadgade 
tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 
a § plan- och bygglagen (2010:900).

Motivering
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av 
mark- och vattenresurserna enligt MB 3 kap samt med den kommunala 
översiktsplanen.
Ansökt åtgärd uppfyller kraven i PBL 2 kap. och ska inte föregås av 
detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i PBL 4 kap. 2 eller 3 §. 
Lokalisering är förenlig med kommunens översiktsplan. Fastigheten bedöms 
vara en lämplig tomtplats och en naturlig förtätning av befintlig byklase.

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, eller e-post: kundtjanst@leksand.se.
Tala om i brevet vilket beslut Du överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför 
Du menar att 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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§ 120

Förhandsbesked fritidshus, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser förhandsbesked för fritidshus. Detaljplan eller 
områdesbestämmelser finns inte för området.
Miljöenheten tillstyrker förhandsbesked för fritidshus på rubricerad fastighet. 
VA-frågan bedöms kunna lösas på fastigheten. Placering av vattentäkt och 
avloppsanläggning bör dock ske med hänsyn till befintliga avlopps-
anläggningar och vattentäkter på grannfastigheter, men även till den 
obebyggda fastigheten möjligheter att lösa VA-frågan. 
Ansökan om inrättande av avloppsanläggning ska lämnas till miljöenheten i 
god tid innan arbeten påbörjas. Fastigheten ligger inom område som i 
framtiden kan bli aktuellt för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp. 
Anslutning till detta ska i så fall ske.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Inga yttranden har inkommit.
LRF har ingen erinran.

Beslutsunderlag
Ansökan 2020-09-25
Situationsplan 2020-09-25
Remissyttrande miljö 2020-10-20
Tjänsteutlåtande 

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Förhandsbesked beviljas
2. Avgift: 9365 kronor (faktura skickas separat)

Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2020-09-25 och beslut fattades 2020-11-19 vilket innebär att lagstadgade 
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tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 
a § plan- och bygglagen (2010:900).

Motivering
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av 
mark- och vattenresurserna enligt MB 3 kap samt med den kommunala 
översiktsplanen.
Ansökt åtgärd uppfyller kraven i PBL 2 kap. och ska inte föregås av 
detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i PBL 4 kap. 2 eller 3 §. 
Lokalisering är förenlig med kommunens översiktsplan. Fastigheten bedöms 
vara en lämplig tomtplats och en naturlig förtätning av befintlig byklase.

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, eller e-post: kundtjanst@leksand.se.
Tala om i brevet vilket beslut Du överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför 
Du menar att 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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§ 121

Nybyggnad av fritidshus, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

För området gäller detaljplan. Åtgärden avser nybyggnad av fritidshus och 
överensstämmer med gällande detaljplan.

Beslutsunderlag
Ansökan 2020-10-13
Ritning 2020-10-13
Situationsplan 2020-10-13

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: Jan Erik Stors
Adress: Bergsängs backar, Leksand

3. Avgift: 17 993 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2020-10-13 och beslut fattades 2020-11-19, vilket innebär att lagstadgade 
tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 
a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår av bilagan.

Motivering
Åtgärden ligger inom område med gällande detaljplan. 
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap. 
30 §.
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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 §.
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, eller e-post: kundtjanst@leksand.se.
Tala om i brevet vilket beslut Du överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför 
Du menar att 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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§ 122

Nybyggnad av en/tvåbostadshus, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:  

Åtgärden avser nybyggnad av bostadshus på fastigheten Barkdalsskolan 7. 
För området gäller detaljplan. Åtgärden överensstämmer med gällande 
detaljplan. Aktuell fastighet är obebyggd.
Då det i gällande detaljplan anges att en Kml utredning ska göras har 
Kulturmiljöenheten LST ingen erinran på byggnation på fastigheten 

 I övrigt har LST beslutat om tillstånd för ingrepp i 
fornlämning. Beslutet bifogas protokollsutdraget.
Stadsarktiekten har inga synpunkter på ansökt bygglov.
Dvaab har yttrat sig enligt följande: Fastigheten ligger inom 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Det finns en förbindelsepunkt 
som är upprättad till fastigheten sen tidigare och anläggningsavgiften är 
erlagd sen tidigare. Allt inkommande vatten ska mätas via en vattenmätare. 
Fastighetsägare tar kontakt med DVAAB för installation av vattenmätare, 
innan fastigheten kan tas i bruk. Om mätare inte monteras kan 
schablondebitering komma att ske. Dag och drän-vatten får ej anslutas till 
spillvattenledning. DVAAB har inget att invända mot att bygglov beviljas.
Dala Energi har fiber kanalisation som passerar förbi fastigheten längsmed G
C‐väg enligt bifogad kartbild i övrigt inga synpunkter.
Skriftligt medgivande finns från berörd granne då byggnation placeras 1.9 
meter från fastighetsgräns.

Beslutsunderlag
Ansökan 2020-09-07
Ritning 2020-09-10
Situationsplan 2020-09-10
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LST beslut och tillstånd 2020-10-22

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

3. Avgift: 19 412 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2020-09-10 och beslut fattades 2020-11-19, vilket innebär 
att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte 
reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen(2010:900). Hur avgiften 
är fastställd framgår av bilagan.

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

Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet
2. Remissyttrande från Dvaab, Dala Energi
3. Beslut LST

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

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kontakta byggnadsinspektör Maths 
Ydron 0247-80496 i god tid innan. 

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.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §).
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Beslutet får laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes 
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet.

Hur man överklagar
Om Du vill överklaga detta beslut skall Du skriva till Leksands kommun, 
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se.
Tala om i brevet vilket beslut Du överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför 
Du menar att 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 
Berörda sakägare (Underrättelse beviljat bygglov)
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§ 123

Utvändig ändring uthus/förråd, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Åtgärden avser utvändig ändring av uthus/förråd på fastigheten  
 Fastigheten ligger inom det kulturmiljöprogram som framtagits och 

utpekat som område med byggnader med särskilt kulturhistoriskt värde.
En anonym anmälan har inkommit på en fasadändring där fastighetsägaren 
istället för att renovera en gammal timmerstomme slagit på en stående 
träpanel med lockläkt. Detta har kommunicerats med fastighetsägaren och 
denna avslutade arbetena. Fastighetsägaren påtalar att denne inte trodde det 
var lovpliktigt.
2019-07-19 fick fastighetsägaren ett beviljat bygglov för en åtgärd som 
berörde fastigheten i form av en ändrad användning för den nu aktuella 
byggnaden med upptagning av fönster etc. Detta beviljades innan de kända 
kulturvärdena påpekats och innan framtagandet av kulturmiljöprogrammet.
Detta innebär redan att byggnaden ändrats och är icke reversibel om nu inte 
stora delar timmerstommen skulle bytas ut.
Att utdöma av bilder på det gamla timret ser det tillsynes ut som att den 
gavel av timmerstommen är i väldigt dåligt skick. Sökanden har även 
redovisat bilder på den stående träpanelen som spikats på.
Med hänsyn till ovanstående är det byggenhetens bedömning att 
fastighetsägaren handlat i god tro om att det inte krävdes ett bygglov för 
åtgärden. Fastighetsägaren har inför detta beslut stoppat byggnadsarbetena 
och avvaktar beslut.
Skulle en helhetsbedömning göras idag med det tidigare ansökta bygglovet 
och med dagens ansökan skulle det med dagens godkända 
kulturmiljöprogram samt den ändrade fasadbeklädnaden göras en 
helhetsbedömning om åtgärderna skulle bedömas. Då kanske en annan 
bedömning skulle göras. 
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Men eftersom bygglov beviljats tidigare och det till synes anpassats väl med 
den nya stående träpanelen är det byggenhetens bedömning att ett avsteg 
från detta kan göras i det här särskilda fallet och bygglov således beviljas.
Det är en alltför betungande ekonomisk åtgärd att ställa krav på att 
fastighetsägaren skulle få byta ut hela timmerstommen samt orimligt då 
fastighetsägaren sedan tidigare fått ett beviljat bygglov innan de kända 
kulturvärdena tagits fram.
Stadsarkitekten har lämnat synpunkter enligt följande: Sökt bygglov ligger 
på en fastighet som har mycket höga kulturvärden enligt 
kulturmiljöprogrammet för Leksand. I kulturmiljöprogrammet finns 
rekommendationer om för byggnader med kulturvärden och det står bland 
annat om fasadutformning: 
"Timrade byggnader uppförda innan 1930 är omistliga för förståelsen om 
timmerhuskulturen och det äldre bondesamhället. Befintliga timmerstommar 
äldre än 1930 bör därför inte rivas eller väsentligen förändras genom 
exempelvis fasadinklädnad, hålupptagning för stora fönster eller stora 
utbyggnader som förändrar byggnadernas form. Där skyddsristningar och 
dekorationer förekommer bör inte heller berörda timmerstockar utbytas.”
Med hänsyn till de stora värden som byggnaderna på fastigheten besitter och 
den gamla timrade uthuslängan som nu berörs så anser jag inte att föreslagen 
fasadändring från timmer till plank är ok. För att bibehålla värdet bör man 
byta ut de ruttnade stockarna till nya timmerstockar i samma dimension och 
med samma faluröda färg. 

Beslutsunderlag
Ansökan 2020-09-30
Ritning 2020-09-30
Situationsplan 2020-09-30

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 

31§.
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.
Avgift: 5052 kronor (faktura skickas separat)
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Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2020-09-30 och beslut fattades 2020-11-19, vilket innebär 
att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte 
reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen(2010:900). Hur avgiften 
är fastställd framgår av bilagan.

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

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

Upplysningar
Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk trots att det inte fått laga 
kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet kungjorts i Post- och Inrikes 
Tidningar eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överklagas.

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, eller e-post: kundtjanst@leksand.se.
Tala om i brevet vilket beslut Du överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför 

40

mailto:kundtjanst@leksand.se


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
4(4)

Sammanträdesdatum
2020-11-19

Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

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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§ 124

Förhandsbesked bostadshus, , 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser förhandsbesked och strandskyddsdispens för uppförande av 
ett bostadshus. 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.
Besök har gjorts på platsen och det kan konstateras att ett befintligt fritidshus 
samt en slogbod finns på fastigheten. 
Den nu aktuella ansökan avser en nybyggnad av ett bostadshus precis 
framför det befintliga fritidshuset, för fastigheten har en rimlig 
tomtplatsavgränsning gjorts med den idag befintliga gräsmattan. En befintlig 
tillfartsväg finns redan ner det till det befintliga fritidshuset. 
Trädridån utgör redan idag ett naturligt inslag som en avgränsning från den 
ianspråktagna fastigheten och man får inte upplevelsen av att man avhålls 
från att nyttja strandområdet. 
Dala Energi har elledning som berör fastigheten om den inte påverkas av byg
gnationen har vi inga synpunkter. Kartbild på ledningen bifogas.
DVAAB påtalar att fastigheten ej ligger inom verksamhetsområde för vatten 
och spillvatten. För att den enskilda avloppsanläggningen ska kunna tömmas 
måste den vara lätt tillgänglig enligt Dala Vatten och Avfalls Råd och 
rekommendationer för avfall från enskilda avloppsanläggningar och 
fettavskiljare. Se avsnitt om transportvägar, uppställningsplats, dragväg, 
etcetera. Detta finns tillgängliga på www.dalavattenavfall.se, Startsida/ 
Vatten och avlopp/ Enskilt avlopp och slamtömning. Om fastighetsägare 
planerar att installera ett minireningsverk ska DVAAB ges chans att yttra sig 
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så att det säkerställs att möjlighet att slamtömma det verket finns. DVAAB 
har inget att invända mot att sökt förhandsbeskedet beviljas.
Miljöenheten tillstyrker förhandsbesked och strandskyddsdispens för 
bostadshus på rubricerad fastighet.
Angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. 
Inga erinringar har inkommit.
Vatten- och avloppsförsörjningen bedöms kunna lösas på fastigheten. Vägen 
måste vara framkomlig för slamtömningsfordon.
Ansökan om utförande av avloppsanläggning ska lämnas till miljöenheten i 
god tid innan planerade åtgärder.

Beslutsunderlag
Ansökan 2020-10-09
Situationsplan 2020-11-12 
Bilder 2020-10-21

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

redovisade tomtplatsen enligt situationsplanen
      3.  Avgift: 11 730 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2020-10-09 och beslut fattades 2020-11-19, vilket innebär att lagstadgade 
tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 
a § plan- och bygglagen (2010:900).

Motivering
Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt PBL 2 kap. 4-5 §§ och 8 kap 
9 §. Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18c kan 
anföras att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark. 
Strandområdet och passagen ned till stranden får inte privatiseras, tomten 
ska ytterligare tydligt avgränsas med staket eller gärdesgård mot den 
befintliga stigen och Siljan.
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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Lokalisering är förenlig med kommunens översiktsplan. Fastigheten bedöms 
vara en lämplig tomtplats.

Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet
2. Remissyttrande från DVAAB, Dala Energi

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.

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, eller e-post: kundtjanst@leksand.se.
Tala om i brevet vilket beslut Du överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför 
Du menar att 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
LST
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§ 125

Tillbyggnad industribyggnad, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Åtgärden avser tillbyggnad av en industribyggnad på fastigheten  
. Tillbyggnaden ska utgöras av förråd/förvaring.

Fastigheten ligger inom detaljplan och anger småindustriändamål. Åtgärden 
överensstämmer med gällande detaljplan. Aktuell fastighet är sedan tidigare 
bebyggd.

Beslutsunderlag
Ansökan 2020-09-28
Ritning 2020-09-28
Situationsplan 2020-09-28

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

§.
2. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av PBL 10 

kap. 23 §. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta 
ärende
Med detta startbesked beslutar utskottet för samhällsbyggnad att 
kontrollplanen fastställs. Kontrollplanen ska inlämnas till 
byggavdelningen som underlag för slutbesked.

3. Avgift: 10 841 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2020-09-28 och beslut fattades 2020-11-19, vilket innebär 
att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte 
reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur avgiften 
är fastställd framgår av bilagan.
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Motivering
Åtgärden ligger inom område med gällande detaljplan. 
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap. 
30 §.

Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet

2. Kontrollplan

Upplysningar
Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk trots att det inte fått laga 
kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet kungjorts i Post- och Inrikes 
Tidningar eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överklagas.

Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 
förrän utskottet för samhällsbyggnad har gett ett slutbesked, om utskottet 
inte beslutar annat. 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, eller e-post: kundtjanst@leksand.se.
Tala om i brevet vilket beslut Du överklagar, t ex genom att ange ärendets diarienummer 
eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför Du menar att 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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§ 126

Förhandsbesked för nybyggnad fritidshus,  

Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten 
 Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området.

Utskottet för samhällsbyggnad kommunicerade ärende för avslag 2020-09-
24 § 90. 
LRF har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan och har inga negativa 
erinringar.
Dala vatten och avfall och Dala Energi har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan, Dala Energi har inga synpunkter.
Sökanden inkom 2020-10-29 med synpunkter på kommuniceringen. 
Utskottet för samhällsbyggnad har tagit del av de inkomna synpunkterna från 
sökanden men inkomna synpunkter ändrar inte utskottet för 
samhällsbyggnads bedömning.
Enligt 9 kap. 17 § PBL ska förhandsbesked ges får en åtgärd om åtgärden 
kan tillåtas på den avsedda platsen, om den som avser vidta en 
bygglovspliktig åtgärd begär det.
Enligt plan- och bygglagen 2 kap § 1 Vid prövningen av frågor enligt denna 
lag ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen.
Enligt PBL 2 kap. 2 § ska planläggning och prövningen i ärenden om lov 
eller förhandsbesked enligt denna lag syfta till att mark- och vattenområden 
användas för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med 
hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan 
användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. 
Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområdena i MB 3 och 
4 kap. tillämpas.
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Enligt plan och bygglagen 2 kap § 4 Vid planläggning och i ärenden om 
bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag får mark får tas i anspråk för 
bebyggelse endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för 
ändamålet.
Enligt plan- och bygglagen (PBL) 2 kap. 5 § gällande ärenden om 
förhandsbesked ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet. 
Enligt PBL 2 kap. 6 § gällande ärenden om förhandsbesked ska bebyggelse 
utformas och placeras på den avsedda marken som är lämpligt med hänsyn 
till b.la stads- och landskapsbild, natur- och kulturvärdena på platsen och 
intresset av god helhetsverkan.
Fastigheten ligger inom utvecklingsstråket Leksand-Siljansnäs där Tasbäck 
beskrivs som en by som ligger utefter länsvägen och där gårdarna ligger tätt 
längs ett bygatusystem där ny bebyggelse främst tillkommit nedanför 
länsvägen.
Föreslagen tomtplats ligger mitt i ett öppet åkerlandskap mellan Alviken och 
länsvägen och ingår i en brukningsenhet och är således obebyggd. Befintlig 
bebyggelse finns dock omkring fastigheten. 
I översiktsplanen och dess riktlinjer för området, påpekas att vid ansökningar 
om bygglov skall alltid en avvägning av markens lämplighet göras. Större 
brukade lantbruksenheter bör i största möjliga mån bevaras. 
Ny bebyggelse bör inte lokaliseras till öppna lägen i landskapet utan ska i 
första hand förläggas inuti befintliga byklasar.
Riktlinjerna påpekar också att vid ansökningar om bygglov och 
förhandsbesked samt planläggning ska alltid en avvägning av markens 
lämplighet göras. Större brukade lantbruksenheter bör i största möjliga mån 
bevaras. Ny bebyggelse och nya anläggningar bör inte lokaliseras så att 
pågående jordbruksdrift hindras eller försvåras. En samlad bedömning ska 
göras av b.la en avvägning mellan behovet av bebyggelse och markens 
jordbruksvärde samt värdet av det öppna landskapet och dess natur- och 
kulturmiljövärden enligt 3 kap 4 § MB.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Negativa erinringar har inkommit från fastighetsägarna till  

Det är utskottet för samhällsbyggnads bedömning att ansökan om 
förhandsbesked avslås då en bebyggelse på den aktuella fastigheten skulle 
innebära att upplevelsen av det öppna odlingslandskapet förändras avsevärt 
och därför strider mot Plan- och bygglagen 2 kap 2 §.
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Beslutsunderlag
Ansökan 2020-06-15
Situationsplan 2020-07-08

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Utskottet för samhällsbyggnad beslutar att avslå ansökan om ansökt 

förhandsbesked med stöd av 9 kap. 17 § Plan och bygglagen.
2. Avgift: 0 kronor

Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2020-07-07 och beslut fattades 2020-11-19 vilket innebär att lagstadgade 
tidsfrister för handläggningen inte har hållits. Avgiften har reducerats med stöd av 12 kap. 8 
a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår av bilagan.

Motivering
Det är utskottet för samhällsbyggnads bedömning att ansökan om 
förhandsbesked på fastigheten Tasbäck 48:1 strider mot 2 kap 1,2, 3, 4, 5, 6 
§§ och 9 kap 17 § samt 31 § Plan och bygglagen.

Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet
2. Granneyttrande

Hur man överklagar
Om Du vill överklaga detta beslut skall Du skriva till Leksands kommun, 
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se.
Tala om i brevet vilket beslut Du överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför 
Du menar att 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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§ 127 Dnr 2020/607

Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror vid 
Tempo i Tällberg

Beskrivning av ärendet

Svadlings Livs AB har hos kommunen ansökt om tillstånd för försäljning av 
tobaksvaror enligt bestämmelserna i Lagen om tobak och liknande produkter 
(2018:2088) vid ovan rubricerat försäljningsställe.
Utskottet för samhällsbyggnad beslutade den 20 augusti 2020 att avslå 
ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror. 
Den 22 oktober inkom överklagan gällande utskottet för samhällsbyggnads 
beslut. Överklagan är inskickad till förvaltningsrätten i Falun. 
Förvaltningsrätten har den 18 november 2020 erhöll Leksands kommun 
föreläggande om att svara på överklagandet. 

Beslutsunderlag
Överklagan 2020-10-22
Förvaltningsrättens föreläggande om yttrande 2020-11-18
Yttrande till Förvaltningsrätten 2020-11-19

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Anta yttrandet sitt eget 
2. Uppdra förvaltningen att översända yttrandet till Förvaltningsrätten i 

Falun

Beslutet skickas till
Tobaks- och folkölshandläggare Anette Blomqvist
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