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Ärendelista

§ 128 Uppföljning avseende kommunens plan för avfallsförebyggande och hållbar 
avfallshantering - besök från Dala vatten och avfall AB

§ 129 Sektorschefen informerar
§ 130 Avdelnings-/enhetschefer informerar
§ 131 Vägbelysning i Leksands kommun
§ 132 Kulturmiljöprogram etapp 2B
§ 133 Nybyggnad 60-m stagad mast med teknikbod, Hedby 9:5 Hissberget
§ 134 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus, 
§ 135 Nybyggnad brygga, strandskyddsdispens, 
§ 136 Nybyggnad uppställningsplats/förråd, strandskyddsdispens,  

§ 137 Förhandsbesked för nybyggnad bostadshus, 
§ 138 Nybyggnad butik, 
§ 139 Tillbyggnad, utvändig ändring en/tvåbostadshus
§ 140 Ändring av vägnamn N Hjortnäsheden
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§ 128 Dnr 2018/282

Uppföljning avseende kommunens plan för 
avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering - 
besök från Dala vatten och avfall AB

Beskrivning av ärendet
Alla kommuner i Sverige ska enligt 15 kap Miljöbalken ta fram en plan för 
avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering. Planen utgör tillsammans 
med kommunens lokala föreskrifter om avfallshantering kommunens 
renhållningsordning. Plan och föreskrifter ska fastställas av 
kommunfullmäktige.
Dalarna har sedan 2006 samverkat kring arbetet med framtagande, 
genomförande och uppföljning av kommunal avfallsplanering. Nuvarande 
planperiod gäller för perioden 2018 – 2022.
Länsstyrelsen Dalarna har sedan starten aktivt medverkat, via deltagande i 
regional projektgrupp och nätverk, och länsstyrelsens regionala miljömål 
inom avfallsområdet utgår från mål och åtgärder i avfallsplanearbetet.
Ansvariga
I de samordnade avfallsplanerna framgår det att regionala 
avfallsplanegruppen har ansvar för att driva det fortlöpande regionala arbetet 
i Dalarna och vid behov initiera insatser. Lokala avfallsplanegrupper har 
ansvar för att driva det lokala arbetet i respektive kommun.
Mål och åtgärder - kommunikation, utvärdering och revidering
Målen ska dokumenteras och kommuniceras årligen via kommunikations-
portalen www.avfallsplandalarna.se och vid årligt uppföljningsseminarium. 
Åtgärderna ska utvärderas och, vid behov, revideras
Regionala avfallsplanegruppen har ansvar för utvärdering och revidering av 
gemensamma åtgärder och lokala avfallsplanegrupperna har ansvar för 
utvärdering och revidering av kommunala åtgärder. Revidering av åtgärder 
ska godkännas av ansvarig aktör.
Hittills har endast smärre korrigeringar av åtgärder gällande nedlagda 
deponier gjorts.
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Information till utskottet för samhällsbyggnad
Utmaningarna för att förebygga avfall och utveckla en hållbar 
avfallshantering i Dalarnas kommuner och hushåll är stora och ökande. 
Därför vill regionala avfallsplanegruppen informera kommunstyrelserna i 
Dalarna om arbetet. Ett syfte är också att underlätta en efterfrågan från 
kommunens politiska ledning om arbetet och dess utveckling.
Informationen sker dels genom bifogad sammanställning av måluppföljning 
samt att representant från den lokala avfallsgruppen redogör för hur det 
lokala arbetet med avfallsplanen i kommunen fortskrider.

Utskottet för samhällsbyggnad
1. Tacka för informationen och lägga denna till handlingarna. 

Beslutet skickas till
Dala Vatten och Avfall
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§ 129

Sektorchefen informerar

Beskrivning av ärendet
Sektorchef Åke Sjöberg informerar bland annat om följande: 

 Möte med kommunledning varje morgon för att stämma av 
coronaläget. 

 Sjukläget i sektorn är relativt lugnt utifrån corona

 Fortsatt stängt på Kulturhus och Leksandshallen fram till och med 
den 15 januari.

 Ser över möjliga digitala lösningar på bla kulturhuset. Öppnar upp 
för att eventuellt kunna genomföra pass utomhus i mindre grupper på 
Leksandshallen.

 Boklån fungerar digitalt

 Gjutning av plattan av sporthallen i nästa vecka.

 Granberget har öppnat längdspår 400 meter, välbesökt.

 Årets julklapp 500 per person, ca 100 företag man kan välja emellan.

 Möte med Trafikverket gällande GC-vägar, vad är våra olika roller. 
Hur gör vi när vi vill bygga vägar vid Trafikverkets vägar etc. 

 Projekterar för Åkersön gällande erosionsdämpande åtgärder.

 Håller på med gata/parkutredningen.

 Ärende om Limån, utdrivning av kraftverk. Håller på att ta fram en 
konsekvensbeskrivning.

 Fortsätter sälja tomter, nästan inga kommunala tomter kvar.

 Göran Wigert och Åke är ansvarig för att starta upp en 
utvecklingsgrupp för Djura. Första möte planeras till innan jul.

 Stort tryck på våra sportanläggningar, tex Dalecarlia cup vill kunna 
vara här permanent. 

 Miljömål nuvarande förlängs till 2021, arbetet med nya pågår.
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 Prognos plus 2,7 miljoner, relaterar primärt till tomter och bygglov. 

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Lägga informationen till handlingarna

Beslutet skickas till
Sektorchef Åke Sjöberg
Verksamhetsekonom Christina Berg
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§ 130

Avdelnings-/enhetschefer informerar

Beskrivning av ärendet
Chef plan, karta och mät: Malin Bengtsson

 Fortsatt sjukskrivningar
 GIS – klart med ny ersättare efter Elsie. Både kunnig inom GIS och 

kartor. Jobbat mycket med visualisering. 
 Rikard mätingenjör kommer vara föräldraledig i 7 månader. 

Myndighetschef: Jonas Slars
Miljö

 Genomfört tillsyn gällande trängsel och alkoholhantering, besök 10 
olika ställen. Väldigt lugnt. 

 Ny alkoholhandläggare anställd och börjar 1 mars 
Bygg

 Hög ärendeinströmning av bygglov
 Mycket statistik som ska rapporteras in 

Chef strategisk planering: Anna Ograhn 
Trafik

 Gång- och cykelväg i Insjön så gott som klart 
 Påbörjat en sträcka förbi Hjultorget 

Natur
 Redovisning av LONA-projekt

Energi
 Ansökan till energimyndigheten var planera att påbörjas i november 

men släpps först i januari
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Strategisk planering
 Mycket jobb med kulturmiljöprogrammet 

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Lägga informationen till handlingarna 

Beslutet skickas till
Sektorchef Åke Sjöberg
Verksamhetsekonom Christina Berg 
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§ 131 Dnr 2020/1424

Vägbelysning i Leksands kommun

Beskrivning av ärendet
Utskottet för samhällsbyggnad har den 23 januari 2020 § 6 gett 
avdelningschefen för strategisk planering i uppdrag att ta fram ett 
förtydligande om vad som gäller och vem som äger frågan om vägbelysning 
i Leksands kommun.
Kommunen har ett elsäkerhetsansvar för en väldigt stor och geografiskt 
utbredd elanläggning. Huvuddelen av drift, underhåll och nybyggnation 
utförs av Dala Energi. 
Enligt Kommunstyrelsens delegeringsordning, antagen av KS 2016-11-07 
§195, är det kommundirektör och trafikingenjör som ansvarar 
gatubelysningen.
I dokumentet Vägbelysning i Leksands kommun beskrivs kommunens 
ansvar och arbete med belysning av vägar och offentliga platser.

Beslutsunderlag
Vägbelysningen i Leksands kommun, daterad 2020-11-24

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Lägga informationen till handlingarna

Beslutet skickas till
Trafikenheten

9



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(3)

Sammanträdesdatum
2020-12-10

Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

§ 132 Dnr 2016/561

Kulturmiljöprogram etapp 2B

Beskrivning av ärendet
Sektorn för samhällsutveckling har låtit ta fram ännu en del av 
Kulturmiljöprogram för Leksands kommun. Programmet beskriver värdefull 
bebyggelse och vilka karaktärsdrag som är särskilt 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 bygglovsärendet. Programmet 
ska även inspirera fastighetsägare att vårda sina fastigheter. 
Projektet har delats i två etapper, etapp 1 sträckte sig från hösten 2018 till 
våren 2020 och etapp 2 pågår under år 2020. 
Kulturmiljöprogrammets etapp 1 och 2
Arbete med kulturmiljöprogrammets har pågått sedan hösten 2018. 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, bland annat 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. 
Nu pågår arbetet med de sista miljöerna i etapp 2. 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. Rekommendationerna och riktlinjerna från 
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Dalarnas museum finns emellertid som arbetsmaterial för kommunens plan- 
och bygglovhandläggare.
Den andra delen av etapp 2, benämnd 2B, samt tre rapporter från etapp 1, 
föreslås godkännas av utskottet den 10 december 2020 för att kunna 
användas som beslutsunderlag i plan- och bygglovsärenden. Ett antal 
rapporter är ännu inte färdigställda. Dessa benämns etapp 2 C och planeras 
att tas upp i utskottet i januari 2021. Det kan komma att göras redaktionella 
ändringar i det material som nu föreslås godkännas, för att materialet ska 
vara enhetligt, inför att programmet i sin helhet ska godkännas.

Ekonomi
Kommunen har beviljats bidrag från länsstyrelsen för arbete med 
kulturmiljöer, enligt 9 § Förordning (2010:1121) om bidrag till förvaltning av 
värdefulla kulturmiljöer, för både den första och den andra etappen av 
programmet. Bidraget täcker 66 % av kostnaden för antikvarisk kompetens i 
etapp 1 och för 50% i etapp 2. Kommunens insats i projektet utgörs av 
resterande del samt arbetstid hos flera tjänstemän från sektor för 
samhällsutveckling. 

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 2020-11-24
Rapporter för: 

- Almberg
- Almbergsbjörken
- Edshult
- Hjortnäs och Sunnanäng
- Kanngårdarna
- Källberget
- Lycka, Vargnäs, Åjer
- Norr Lindberg
- Sundsnäs
- Västberg
- Åkerö
- Risa
- Ål-Kilen
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Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Godkänna de rapporter som framtagits i etapp 2 B 

Beslutet skickas till
Stadsarkitekt / chef strategisk planering Anna Ograhn
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§ 133 Dnr 2020/1040

Nybyggnad 60-m stagad mast med teknikbod, Hedby 
9:5 Hissberget

Beskrivning av ärendet
Fastighet: HEDBY 9:5
Sökande: Telia Towers Sweden AB

Koppargatan 11
602 23 Norrköping

Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området. Ansökan avser 
nybyggnad av 60 m stagad mast med teknikbod på Hissberget.
Borlänge och Mora-Siljan flygplats har inga erinringar. Flyghinderanalys har 
gjorts av Luftfartsverket. Försvarsmakten har inget att erinra.
Remiss har skickats till SMHI. Inget svar har inkommit.
Kommunekologen har ingen erinran och Länsstyrelsens enhet för naturvård 
har beslutat att inte vidta någon åtgärd med anmälan för samråd enligt 12 
kap. 6 § miljöbalken.
Kungörelse har skett i Leksands Magasinet samt Dalarnas tidningar. Berörda 
angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. 
Inga yttranden har inkommit.

Beslutsunderlag
Ansökan 2020-09-08
Ritning 2020-09-08
Situationsplan 2020-09-08

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: Lennart Lundmark
Adress: Klutmark 142, 931 97 Skellefteå

3. Avgift: 21 320 kronor (faktura skickas separat, ytterligare 
annonseringskostnader tillkommer)
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Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2020-09-08 och beslut fattades 2020-12-10, vilket innebär att lagstadgade 
tidsfrister för handläggningen har hållits eftersom beslut om förlängd handläggningstid har 
tagits. 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 §.

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 §).
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägare.
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.
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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 
SMHI
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§ 134

Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser förhandsbesked för fritidshus på två tomter. Detaljplan eller 
områdesbestämmelser finns inte för området.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Inga yttranden har inkommit.
Enligt yttrande från Dala Vatten och Avfall ligger fastigheten ej inom 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Detta innebär att det inte finns 
någon ”given rättighet” för fastigheten att ansluta till det kommunala VA-
nätet. När ansökan om anslutning till allmän VA-anläggning inkommer tas 
det ett beslut om verksamhetsområdet ska utökats. Blir beslutet att 
verksamhetsområde ej ska utökas, är anslutning ändå möjlig via avtal. 
Avtalsanslutning innebär att fastighetsägaren bygger och bekostar egna VA-
ledningar från en VA-huvudman anvisad förbindelsepunkt. I en 
avtalsanslutning ingår också att fastighetsägaren själv ordnar med 
nödvändiga markupplåtelser för servisledningar samt eventuell tryckstegring 
för dricksvatten och pump för avloppsvatten. 

Beslutsunderlag
Ansökan 2020-10-27
Situationsplan 2020-11-10

Utskottet för samhällsbyggnads beslut 
1. Förhandsbesked för två tomter beviljas
2. Avgift: 12 913 kronor (faktura skickas separat)

Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2020-11-10 och beslut fattades 2020-12-10, 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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§ 135

Nybyggnad brygga, strandskyddsdispens,  

Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser strandskyddsdispens för brygga. Aktuell plats är belägen vid 
sjön . Strandskydd råder enligt miljöbalken (MB) 7 kap. 13 §.
Bryggan är en mindre båtbrygga för 2-3 båtar med en yttre del i form av en 
stenkista. Landgången förankras med stänger i en sten samt en mindre 
stenkista.

Beslutsunderlag
Ansökan 2020-10-06
Situationsplan 2020-10-06

Utskottet för samhällsbyggnads beslut 
1. Strandskyddsdispens beviljas. Bryggans yta får användas för 

ändamålet.
2. Avgift: 2365 kronor (faktura skickas separat)

Avgiften för strandskyddsdispensen är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 

Motivering
Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18c kan 
anföras att aktuell åtgärd är en anläggning som måste ligga vid vatten.
Fastigheten har sedan tidigare en beslutad tomtplats som är densamma som 
hela fastigheten. Bryggan ligger endast ca10 m från huvudbyggnaden och i 
direkt anslutning till en befintlig bastu vid strandkanten vilket innebär att 
bryggan ansluter direkt till husets hemfridszon. 
Allmänhetens tillträde till strandområdet begränsas inte av bryggan då 
platsen är sedan tidigare ianspråktagen. Växt- och djurlivet bedöms inte 
påverkas.
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Upplysningar
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.

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
Länsstyrelsen
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§ 136

Nybyggnad uppställningsplats/förråd, 
strandskyddsdispens, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området. Ansökan avser 
nybyggnad av komplementbyggnad som i ansökan anges som 
utställningshall men som per telefon beskrivs av sökanden som uthus/förråd.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Inga yttranden har inkommit.
Remiss har skickats till Länsstyrelsens kulturmiljöenhet eftersom det finns 
fornlämningar i anslutning till den aktuella platsen. Länsstyrelsen har 
inkommit med ett yttrande som innebär att sökanden endera kan inkomma 
till Länsstyrelsen med en ansökan om tillstånd till förändring av fornlämning 
eller flytta byggnaden minst 5 meter utanför fornlämningen. Yttrandet i sin 
helhet bifogas protokollsutdraget. Sökanden har valt att flytta byggnaden i 
enlighet med yttrandet.

Beslutsunderlag
Ansökan 2020-11-04
Ritning 2020-11-04
Situationsplan inklusive tomtplatsavgränsning 2020-12-10

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

31§.
2. Strandskyddsdispens beviljas. Som tomt får tas i anspråk den 

redovisade tomtplatsen som är ianspråktagen sedan tidigare.
3. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av PBL 10 

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

5. Avgift: 9176 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2020-11-04 och beslut fattades 2020-12-10, 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 §.
Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18c kan 
anföras att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark.

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, 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 
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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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§ 137

Förhandsbesked för nybyggnad bostadshus, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser förhandsbesked för bostadshus. Aktuell plats är belägen i byn 
Hälla, områdesbestämmelser finns för området.
Anslutning kan ske till kommunala vatten- och avloppsledningar. Dala 
Vatten och avfall har ingen erinran mot etablering på platsen. Fastigheten 
ligger dock inom ett område med självfallssystem för spillvatten. Om 
höjderna på byggnad och anslutningspunkt innebär att spillvatten måste 
pumpas till förbindelsepunkt är det fastighetsägaren som ordnar med och 
bekostar installation samt drift av pumpanläggning. 
Dala Energi har ledningar på fastigheten som ska beaktas vid en eventuell 
efterkommande bygglovsansökan. 
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Yttrande har inkommit från 
Alla yttranden bifogas i sin helhet till protokollsutdraget.

Beslutsunderlag
Ansökan 2020-09-08
Situationsplan 2020-09-08

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Förhandsbesked beviljas
2. Avgift: 3831 kronor (faktura skickas separat)

Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2020-11-13 och beslut fattades 2020-12-10, 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.
Fastighetsägaren på önskar att den gångväg som idag används över 
den aktuella fastigheten ska vara fortsatt tillgänglig, tex genom servitut. 
Detta kan bara tecknas parterna emellan. Dock kommer ingen byggnation att 
kunna ske där då det ligger ledningar på den sträckan. Placering av 
byggnader kommer att hanteras i ett eventuellt efterkommande bygglov.
Fastighetsägaren på  påtalar att byggnader på platsen skulle 
förstöra framtida förutsättningar på dennas befintliga åkermark samt att all 
utsikt och kulturvärdet i byn går förlorat. Denna fastighet är inte en del av 
den åkermarken och nyttjas inte idag annat än att det finns en befintlig 
jordkällare på platsen. Inte heller bedöms utsikten skymmas så att det blir en 
betydande olägenhet för  
Fastighetsägaren på  hänvisar till Leksands kulturmiljöprogram och 
anser att det är öppen ängsmark som inte bör bebyggas. 
Utskottet för samhällsbyggnad anser att de synpunkter som framförts inte 
kan utgöra skäl att vägra sökt förhandsbesked.

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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§ 138 Dnr 2020/1437

Nybyggnad butik, Gärde 35:2

Beskrivning av ärendet
Fastighet: GÄRDE 35:2
Sökande: Leksands Knäckebröd AB

Box 250
79326 Leksand

Åtgärden avser tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten Gärde 35:2. 
För området gäller detaljplan. Åtgärden överensstämmer med gällande 
detaljplan. Aktuell fastighet är bebyggd.
Dala Energi har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan och påtalar att 
de har el och fiber ledningar som passerar det planerade området 
för byggnation, om dessa ej berörs har vi inga synpunkter. 
Dala vatten och avfall har beretts tillfälle att yttra sig och kan inte se att 
DVAAB/Leksand Vatten AB har någon erinran mot att bygglov beviljas. 
Det finns VA-ledningar som behöver ledas om inom byggnadsområdet och 
detta behöver vi ha en dialog om gällande utförande och kostnader men det 
är inte alls några svåra frågor.
Det är endast klenare dimensioner och enstaka byggnader som berörs.
Stadsarkitekten har inga synpunkter på sökt bygglov. Föreslagen byggnation 
följer tidigare karaktär på industribyggnaderna och genom sin faluröda 
fasadfärg med delar av träpanel smälter byggnaden in i byn trots sin stora 
volym.
Brandkåren har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan och påtalar att de 
önskar delta vid tekniskt samråd och att en brandskyddsbeskrivning ska 
delges brandkåren i god tid före samrådet
Kontakt har tagits med Livsmedelsverket som inte har någon erinran mot 
bygglovet men påtalar vikten att verksamhetsutövaren kontaktar dem. 

Beslutsunderlag
Ansökan 2020-11-25
Ritning 2020-11-25
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Situationsplan 2020-11-25

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

§.
2. Avgift: 59 314 kronor (faktura skickas separat)

Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2020-11-25 och beslut fattades 2020-12-10, 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 Dala Energi och DVAAB

Upplysningar
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kontakta byggnadsinspektör Maths 
Ydron 0247-80496 i god tid innan. En anmälan om kontrollansvarig skall 
inlämnas i god tid innan det tekniska samrådet.

Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 
förrän utskottet för samhällsbyggnad har gett ett slutbesked, om utskottet 
inte beslutar annat.
Utskottet för samhällsbyggnads beslut om startbesked upphör att gälla den 
dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §).

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

Hur man överklagar
Om Du vill överklaga detta beslut skall Du skriva till Leksands kommun, 
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se.
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Tala om i brevet vilket beslut Du överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför 
Du menar att 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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§ 139

Tillbyggnad, utvändig ändring en/tvåbostadshus

Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Åtgärden avser tillbyggnad samt utvändig ändring av bostadshus på 
fastigheten  
Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området.
Fastigheten har utpekade kulturmiljövärden i Leksands kulturmiljöprogram.
Sökanden har själv beskrivit de ändringar som kommer att utföras. 
Stadsarkitekten har yttrat sig enligt följande: Sökt bygglov omfattar en 
fastighet som har varit en gammal skola. Fastigheten har utpekade 
kulturmiljövärden i Leksands kulturmiljöprogram. Då sökanden har en 
ambition att bibehålla kulturmiljövärdena vid ombyggnationen ex genom att 
återskapa tidigare fönsterutformning samt fasadutformning med 
locklistpanel, spara skylten ”skolan” mm så anser jag att förändringen vad 
gäller utbyggnad och takhöjd som acceptabel.

Beslutsunderlag
Ansökan 2020-10-08
Ritning 2020-10-08
Situationsplan 2020-10-08
Beskrivning 2020-11-26

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

31§.
2. Avgift: 5052 kronor (faktura skickas separat)

Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2020-10-08 och beslut fattades 2020-12-10, vilket innebär 
att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte 
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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

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 2047-80496 i god tid innan.

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §).

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

Hur man överklagar
Om Du vill överklaga detta beslut 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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Sammanträdesdatum
2020-12-10

Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

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
Sökande
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Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

§ 140 Dnr 2020/1379

Ändring av vägnamn N Hjortnäsheden

Beskrivning av ärendet

Begäran om ändring av vägnamn i norra delen av Hjortnäsheden har 
inkommit till kommunen. Området är detaljplanelagt och nu aktuell väg 
ligger i den norra delen av detaljplan Norra Hjortnäsheden.

Utskottet för samhällsbyggnad beslutade 2018-10-25 §134 om vägnamn 
inom planområdet för detaljplan Norra Hjornäsheden. 
Nu aktuell väg beslutades då namnges som ”Erikhans väg”. 
Vägarna är idag inte byggda i sin helhet och den nu aktuella vägen längst i 
norr planeras, enligt uppgift, inte att ansluta till den mark som gav namn till 
vägen i beslutet 2018-10-25 §134.

Det nya nu föreslagna namnet på vägen är ”Stenbacken”. Stenbacken är 
enligt uppgift ett namn som tidigare använts i området och Leksands 
kommun ser inget hinder till att ändra vägnamnet till Stenbacken.

Samråd om det nu föreslagna namnet har skett med berörda fastighetsägare 
och med den berörda byorganisationen Hjortnäs-Sunnanängs byamän. Ingen 
har något att erinra mot förslaget.

Sektorns/avdelningens bedömning
Det föreslagna namnet är unikt och följer god ortsnamnssed. 

Utskottet för samhällsbyggnads beslut 
1. Att godkänna att Erikhans väg ändras till Stenbacken med 

adressnamnet ”Hjortnäsheden Stenbacken”

Beslutsunderlag
1. Karta med ändring av vägnamn
2. Begäran om ändring
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Skickas (expedieras) till fastighetsägare
HJORTNÄS 44:19
SUNNANÄNG 1:19
SUNNANÄNG 1:19
SUNNANÄNG 3:24
SUNNANÄNG 4:29
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