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Ledamöter
Sebastian Larsson (M,) ordförande
Mikael Kyller (KD), 1:a vice ordförande
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Aarno Magnusson (C)
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Elisabet Ingels (C)
Mats Fogelström (C)
Åke Arnesson (BP), ej § 11, 13
Markus Kummu (V)
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Sektorchef Åke Sjöberg
Myndighetschef Jonas Slars
Chef strategisk planering Anna Ograhn
Plan- och kartchef Malin Bengtsson § 2-5
Folköls- och tobakshandläggare Anette Blomqvist § 2
Nämndsekreterare Lena Niskakoski
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-
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§8

Överklagande av ärende gällande enskild avloppsanläggning på fastigheten
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Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus,

§ 11

Förhandsbesked för Nybyggnad ekonomibyggnad,

§ 12

Nybyggnad en/tvåbostadshus,

§ 13

Nybyggnad en/tvåbostadshus

§ 14

Nybyggnad ligghall/vindskydd

§ 15

Nybyggnad en/tvåbostadshus, ändrad användning

§ 16

Tillbyggnad, skärmtak,

§ 17
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§2

Dnr 2019/1467

Tillstånd för försäljning av tobaksvaror vid ICA Nära i
Insjön
Beskrivning av ärendet
Insjöns Livs AB har hos Kommunstyrelsen ansökt om tillstånd för
försäljning av tobaksvaror enligt bestämmelserna i Lagen om tobak och
liknande produkter (2018:2088) vid ovan rubricerat försäljningsställe.
Sektorns/avdelningens bedömning
Se bifogad utredning öppnad 2019-11-14.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2020-01-09
Utredning daterad 2019-11-14
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Med stöd av 5 kapitlet 3 § Lag om tobak och liknande produkter
(2018:2088) bevilja tillstånd till Insjöns Livs AB, org.nr 5560294588 att bedriva försäljning av tobaksvaror i butiken Ica Nära på
Faluvägen 15 i Insjön.
Beslutet skickas till
Anette Blomqvist, folköls-och tobakshandläggare
Insjöns Livs AB, Faluvägen 15, 793 41 Insjön

Justeras

Utdrag bestyrks
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§3

Sektorschefen informerar
Beskrivning av ärendet
Sektorschef Åke Sjöberg informerade om bland annat följande:


















Rättvik samarbetet
Gatapark utredning
Hållbarhetsgrupp
Möte vattenvårdsfrågor med Länsstyrelsen 30/1
Moskogsvägen- arkelologi Länsstyrelsen
Sporthall- upphandling entreprenör klar
Verksamhetsekonom saknas
Granberget- tufft läge
Möte Leksands folkhögskola eleverna angående stigen Se människan
Torget- intressenter finns restaurangbyggnation
Befolkning- ökning uteblir 2019
Byggnation Hesseborns påbörjat
Åkerö brofäste: Rivning och sanering enligt plan
KLG övning Totalförsvarsövning 2020
Hållbart medarbetarskap- ledningsgruppen varningsflagg. Kraftplan
24/1, 10/3 plus enskilt
Klotterrutin klar

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Tacka för informationen och lägga denna till handlingarna.
Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg
Kvalitetsutvecklare Andrew Tutt-Wixner

Justeras

Utdrag bestyrks
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§4

Avdelnings-/enhetschefer informerar
Beskrivning av ärendet
Malin Bengtsson, plan- och kartchef, informerade om pågående ärenden
inom avdelningen.
Anna Ograhn, chef strategisk planering informerade om pågående arbeten
från avdelningen bland annat följande:






Kulturmiljöprogrammet, uppstart etapp 2
Bostadsförsörjningsplan ute på samråd
Trafikfrågor, G/C vägar, enskilda vägar mm
Naturvård, Lona projekt mm
Energi redovisning för 2019

Jonas Slars, myndighetschef, informerade om pågående ärenden inom
avdelningen bland annat följande:




Ca 440-450 byggärenden år 2019
Större ärenden är på ingång
Regeringen har beslutat att utöka kvm ytan på Attefallshus från 25
till 30 kvm



Miljö – livsmedelsrapportering pågår



Annons ny miljöchef

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Tacka för informationen och lägga denna till handlingarna.
Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg
Kvalitetsutvecklare Andrew Tutt-Wixner

Justeras

Utdrag bestyrks
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§5

Redovisning av centrumplanen
Sektorschef Åke Sjöberg och avdelningschef strategisk planering Anna
Ograhn redovisar centrumplanen.

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Tacka för informationen och lägga denna till handlingarna.
Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg
Avdelningschef strategisk planering Anna Ograhn

Justeras

Utdrag bestyrks

6

1(1)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-01-23
Utskottet för samhällsbyggnad

§6

Gatubelysningen
Beskrivning av ärendet
Det är oklart i dagsläget vem som äger frågan om gatubelysningen. Ett
förtydligande och en allmän beskrivning vad som gäller tas fram.
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Ge avdelningschefen för strategisk planering i uppdrag att ta fram ett
förtydligande om vad som gäller och vem som äger frågan och
återkomma med förslag till beslut.

Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg
Avdelningschef strategisk planering Anna Ograhn

Justeras

Utdrag bestyrks
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§7

Meddelande SB 2020
Beskrivning av ärendet
Dom från Mark- och miljödomstolen:


Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet gällande

Följande ärenden beslutade av utskottet för samhällsbyggnad är i dagsläget
överklagade:


Beslut SB 2018-06-28 Ansökan om bostadsanpassning Strandvägen



Beslut SB 2018-09-27 Nybyggnad av stall Smedby



Beslut SB 2018-12-13 Nybyggnad av en/tvåbostadshus,
garagebyggnad



Beslut SB 2019-08-22 Olovlig byggnation, anmälan
/

:



Beslut SB 2019-08-22 Nybyggnad av två pumpstationer

:



Beslut SB 2019-08-22 Nybyggnad av pumpstation



Beslut SB 2019-08-22
Nybyggnad av glampinganläggning, strandskyddsdispens,



Beslut SB 2019-09-26 Tillbyggnad kyrkolokal. Nybyggnad
uthus/förråd



Beslut SB 2019-09-26 Ny prövning av tillfälligt lov för tälthall, två år

Justeras

Utdrag bestyrks
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Återrapport av utskottet för samhällsbyggnad beslutade uppdrag kvartal
4/2019:


Uppdrag till sektorschef att ansöka om bidrag hos länsstyrelsen
Dalarna för kulturmiljöprogram, etapp 2. – klart/avslutat.



Uppdrag till sektorschef att ta fram en rutin för klotter och annan
skadegörelse. – pågående.

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

Justeras

Utdrag bestyrks
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§8

Överklagande av ärende gällande enskild
avloppsanläggning på fastigheten
Beskrivning av ärendet
De klagande har inte delgivits beslutet i ärendet eftersom de inte bedömdes
vara part i ärendet. De klagande är fastighetsägare till fastigheten
:
ligger direkt nedströms
.
Fastighetsägarna är missnöjda med att de inte fått ärendet på remiss men har
inte angivit att de avser att överklaga beslutet i sig. Om fastighetsägarna till
: hade kommunicerats så hade de haft möjlighet att inlämna
synpunkter på ansökan. På de klagandes fastighet
: fanns ingen
vattenbrunn som användes för dricksvattenförsörjning vid tillfället för
handläggningen. Sökandens ansökan saknade uppgifter om att en gammal
dricksvattenbrunn finns på fastigheten
: Den gamla
vattenbrunnen används inte för dricksvattenförsörjning.
Enligt sökanden fanns inga dricksvattenbrunnar nedströms fastigheten
: Beslutet bedömdes inte innebära olägenhet för de klagande eller
för förhållandena på de klagandes fastighet. Miljöenheten har sedan tidigare
handlagt enskilda avloppsärenden i området och hade överblick om
dricksvattenförsörjningen i området.
: och
: har en
gemensam grävd dricksvattenbrunn på fastigheten
: hade gemensam dricksvattenlösning med
: från en källa
uppströms de berörda fastigheterna. De två andra nedströms liggande
fastigheterna har dricksvatten från en vattenledningsförening. Ett ombud för
fastighetsägaren till
: skötte handläggningen för
fastighetsägarens räkning. Ombudet bor nedströms
: på
fastigheten
:
Ombudet anlitade en gräventreprenör som är
hemmahörande i samma by. Entreprenörerna bedömdes ha god
lokalkännedom.
Skrivelsen ”Överklagande vid anmälan om ändrad avloppsanordning på
fastighet
: inkom till miljöenheten 2019-12-30.
Överklagandetiden är tre veckor från och med att parterna tagit del av
beslutet. Beslutet i ärende
fattades 20181003. I skrivelsen gällande överklagandet har de klagande inte angivet något
beslut som överklagan avser utan vill klaga på själva handläggningen av

Justeras

Utdrag bestyrks
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ärendet och då särskilt på brister i själva ansökan och att de inte har
kommunicerats.
Avloppsärendet på fastigheten
: innebar att en befintlig
bristfällig avloppsanläggning byttes ut mot ett minireningsverk med
efterföljande efterpolering. Platsen för den nya avloppsanläggningen har
redovisats på karta i ansökan. Placeringen av efterpoleringen är i ansökan
felritad med cirka 25-talet meter. Den planerade placeringen av
efterpoleringen kom sedan att ändras i samband med att gräventreprenören
bedömde att det var blöta förhållanden i marken på den tänkta platsen. Vid
provgrävning tiotalet meter längre söderut visade sig markförhållandena vara
mer gynnsamma med tanke på vattenförhållandena i marken och
efterpoleringen kom att anläggas där istället. Gräventreprenören har i
efterhand angivit att samrådan med fastighetsägaren till
skedde på plats i samband med anläggandet av efterpoleringen. Ingen
anmälan om ändring inkom till miljöenheten i detta läge.
I nuvarande delegationsordning saknas delegation till tjänstemän på
miljöenheten att besluta om rättidsprövning. Ärendet tas därför till
samhällsbyggnadsutskottet så att överklagandeskrivelsen kan skickas vidare
till länsstyrelsen.
Beslutsunderlag
Ansökan
Tillståndsbeslut
Foton utförande
Mail överklagan
Överklagandeskrivelse
Karta bifogad överklagan
Karta från gräventreprenör
Ärenderapport
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Utskottet för samhällsbyggnad i Leksands kommun bedömer att
överklagan har inkommit inom överklagandetiden och överlämnar
handlingarna i ärendet till länsstyrelsen.
2. Detta beslut har fattats med stöd av 25, 45 §§ förvaltningslagen
(2017:900).
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Dalarnas län

Justeras

Utdrag bestyrks
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§9

Dnr 2020/22

Tillsynsplan enligt alkohollagen för år 2020
Beskrivning av ärendet
Alkohollagen är en skyddslagstiftning med mål att begränsa alkoholens
skadeverkningar. Lagen begränsar tillgängligheten på alkohol genom att bara
sådana serveringsställen som uppfyller alkohollagens högt ställda krav ska få
tillstånd att servera alkohol. Den alkoholpolitiska hänsynen ska ha företräde
framför företagsekonomiska och näringspolitiska ställningstaganden.
Syfte
Syftet med tillsynen är att förebygga och korrigera brister som kan
uppstå vid servering av alkoholdrycker. Tillsynsplanen ska bidra till att
tillsynsarbetet sker strukturerat och mer effektivt. En tillsynsplan är ett
hjälpmedel för kommunen för att prioritera och styra upp tillsynsarbetet i tid
och inriktning. Det är kommunen och polisen som utövar den direkta
tillsynen över restauranger med serveringstillstånd enligt alkohollagen.
Beslutsunderlag
Tillsynsplan enligt alkohollagen (2010:1622) för år 2020 daterat 2020-01-02
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Anta föreslagen tillsynsplan för alkoholdrycker.
Beslutet skickas till
Alkoholhandläggare Anette Söderström Leksands kommun
Folkhälsomyndigheten
Länsstyrelsen

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 10

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

Ansökan avser förhandsbesked för fritidshus. Aktuell plats är belägen vid
Djursjön. Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området.
Tomtplatsen förläggs utanför det strandskyddade området på andra sidan
befintlig grusväg.
Miljöenheten tillstyrker nybyggnation under förutsättning att wc inte
anordnas, på grund av nedströms belägen vattentäkt på grannfastigheten.
Bdt-avlopp bedöms dock möjligt att anlägga.
Tillstånd till avloppsanläggning ska sökas hos miljöenheten.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över
ansökan. Inga yttranden har inkommit.

Beslutsunderlag
Ansökan 2019-11-18
Situationsplan 2019-11-18
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Förhandsbesked beviljas
2. Avgift: 9123 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i 2019-11-18-MM-DD och beslut fattades 2020-01-23, 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).

Justeras

Utdrag bestyrks
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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 befintligt
fritidshusområde.
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

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 11

Förhandsbesked för Nybyggnad ekonomibyggnad,
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser förhandsbesked för ekonomibyggnad. Aktuell plats är
belägen på Åkerö.
Området ligger inom riksintresse för friluftsliv och särskilda
hushållningsbestämmelser finns för området.
LRF Leksand har beretts tillfälle att yttra sig, LRF- Leksand säger nej till ett
beviljande av förhandsbesked i ovan nämnda ärendet. Det är på åkermark
som brukas aktivt (och den måste vi vara rädda om i Leksand om vi ska
något aktivt brukande nu och i framtiden). Yttrandet bifogas beslutet
Stadsarkitekt Anna Ograhn yttrar sig att, i samband med arbetet med
kommunens översiktsplan från 2014 så diskuterades detta område för
möjlighet till byggnation. Ställningstagandet som då gjordes var att så länge
marken brukas är den en viktig del av livsmedelsproduktionen. Tillgång till
god jordbruksmark är en viktig faktor för kommunen. I dagsläget brukas
marken aktivt som jordbruksmark och har EU block stöd så bedömningen är
därför att det inte lämpligt med någon typ av byggnation på platsen.
Yttrandet bifogas beslutet
Utskottet för samhällsbyggnad saknar med hänvisning till ovanstående
möjlighet att uttala en positiv inställning till aktuell ansökan.
Beslutsunderlag
Ansökan 2019-11-11
Situationsplan 2019-11-11
Ritningar 2019-11-11

Justeras

Utdrag bestyrks
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Jäv
På grund av jäv deltar inte Åke Arnesson (BP) i handläggningen i detta
ärende.
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Sökanden ges möjlighet att ta del av ovanstående och inkomma med
synpunkter inom tre veckor efter mottagandet av detta protokoll.
Bilagor
1. Remissyttrande från LRF Leksand, Stadsarkitekt Anna Ograhn

Beslutet skickas till
Sökanden

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 12

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

Ansökan avser bygglov och strandskyddsdispens för fritidshus. Aktuell plats
är belägen i byn Grytnäs. Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte
för området.
Strandskydd råder enligt miljöbalken (MB) 7 kap. 13 §. Byggnadsförbud
råder enligt MB 7 kap. 16 §. Friluftsliv, växt- och djurlivet i området
påverkas inte av planerad byggnation.
Platsen ligger inom område som i kommunens översiktsplan är utpekat för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) som avses i 7 kap 18e § MB.
Efter besök på platsen görs bedömningen att friluftsliv, växt- och djurlivet i
området inte påverkas av planerad byggnation.
Bygglov och strandskyddsdispens har tidigare beviljats på fastigheten men
någon byggnation har inte påbörjats innan tiden för bygglov och
strandskyddsdispens löpt ut
Dala energi har inga synpunkter på ansökan.
DVAAB yttrar att fastigheten ligger utanför verksamhetsområdet för allmänt
VA. Om sökanden önskar pröva frågan om anslutning ska ansökan inlämnas
till DVAAB. Yttrandet bifogas beslutet
Miljöenheten tillstyrker bygglov under förutsättning att VA-frågan löses
genom anslutning till det kommunala VA-nätet. Om kommunal VAanslutning ändå inte kan lösas (se yttrande från Dala Vatten och Avfall AB),
ska utredning för egen avloppsanläggning göras. Det kan dock bli fråga om
annan teknik än traditionell slamavskiljning och infiltration. Ev. tillstånd för
egen avloppsanläggning ska sökas hos miljöenheten i Leksands kommun.

Justeras
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Tillståndet kan komma att tidsbegränsas i väntan på ev. utbyggnad av det
kommunala avloppsnätet i området.
Ur strandskyddssynpunkt ska bäckravinen och tomten avskiljas med staket
eller liknande, då bäcken med intilliggande vegetation är skyddsvärd ur
naturvårdssynpunkt enligt kommunens strandskyddsinventering. Bl.a. bör
dagvatten inte ledas till bäckravinen utan omhändertas på annat sätt.
Yttrandet bifogas beslutet
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över
ansökan. Inga yttranden har inkommit. Nya ritningar har inkommit där
byggnaden spegelvänds utifrån utskicket till grannar. Byggenheten gör
bedömningen att ändringen är marginell varvid nytt grannehörande inte
behövs.
Beslutsunderlag
Ansökan 2019-12-09
Situationsplan 2019-01-16
Ritningar 2019-01-16
Checklista 2019-12-20
Tomtplatsavgränsning
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Strandskyddsdispens beviljas.
Som tomt får tas i anspråk den redovisade tomtplatsen
2. Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap.
31§.
3. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag:
Namn: Lars Östlund
Adress:Kvarngården,Österkvarn 176, 790 23 Svärdsjö
4. Avgift: 34127 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen
började löpa 2019-12-09 och beslut fattades 2020-01-23, 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
Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt PBL 2 kap. 4-5 §§ och 8 kap
9 §.
Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18d kan
anföras att platsen ligger inom LIS-område i kommunens översiktsplan och i
direkt anslutning till befintlig bebyggelse. Ravinen får inte privatiseras,
tomten ska tydligt avgränsas med staket eller gärdesgård.
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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 miljöenheten, DVAAB
3. Kallelse till tekniskt samråd
Upplysningar
Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet, varför utgången av besvärstiden
- tre veckor från den dag Länsstyrelsen fått del av beslutet - bör avvaktas.
Strandskyddsdispensens giltighetstid sammanfaller med bygglovet.
Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som avses med
dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den
dag då beslutet vunnit laga kraft.
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 §).
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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
Länsstyrelsen
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§ 13

Nybyggnad en/tvåbostadshus
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Åtgärden avser nybyggnad av en/tvåbostadshus på fastigheten
För området gäller detaljplan. Aktuell fastighet är obebyggd.
Åtgärden strider mot detaljplanen genom att byggrätten överskrids.
Berörda angränsande fastighetsägare har underrättats. Inga erinringar har
inkommit.
Dala Vatten och avfall har yttrat sig enligt följande Dala Vatten och Avfall
AB (DVAAB) har tagit del av bygglovsansökan gällande bostadshus med
gästhus/garage på fastigheten
I ansökan anges att byggnaderna
skall anslutas till kommunalt tappvatten, spillvatten och dagvatten.
Fastigheten ligger inom verksamhetsområde för vatten och spillvatten men
ingen förbindelsepunkt finns upprättad och någon anslutningsavgift är ej
erlagd. I ansökan anges att fastigheten skall anslutas till dagvatten men det
är inte möjligt då ledningsnät för dagvatten saknas i området. Därför
behöver infiltration/fördröjning lösas inom fastigheten.
Dagvattenfrågan tas upp i det tekniska samrådet.
Dala Energi har inga synpunkter.
Länsstyrelsen Dalarnas yttrande från 2018-02-05 ska beaktas.

Beslutsunderlag
Ansökan 2019-11-19
Ritning 2019-11-27
Situationsplan 2019-11-27
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Jäv
På grund av jäv deltar inte Åke Arnesson (BP) i handläggningen i detta
ärende.
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Liten avvikelse medges från gällande detaljplan.
Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 31
b §.
2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag:
Namn: Jan-Erik Stors
3. Avgift: 24 827 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige.
Tidsfristen började löpa 2019-11-27 och beslut fattades 2020-01-23, 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 innebär en
liten avvikelse mot detaljplanen. Avvikelsen är förenlig med detaljplanens
syfte. Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov i enlighet med
PBL 9 kap. 31 b §.
Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet
2. Remissyttrande från Dala Vatten och avfall
Upplysningar
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kontakta byggnadsinspektör Maths
Ydron 0247-80496 i god tid.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt PBL 10
kap. 4 §.
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.
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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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§ 14

Nybyggnad ligghall/vindskydd
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Åtgärden avser bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av
ligghall/vindskydd för hästar på fastigheten
Fastigheten nyttjas
idag som betesmark för sökandens hästar.
Strandskydd råder enligt miljöbalken (MB) 7 kap. 13 §. Byggnadsförbud
råder enligt MB 7 kap. 16 §.
Platsen ligger inom område som i kommunens översiktsplan är utpekat för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) som avses i 7 kap 18e § MB.
Bäcken är redovisad som nummer 20 i gällande översiktsplan vilken anger
Bäcken/diket rinner från skogen ner till dammen i Heden. Inga speciella
värden finns längs diket. Skyddsavstånd 20 meter räcker. Efter besök på
platsen görs bedömningen att friluftsliv, växt- och djurlivet i området inte
påverkas av planerad byggnation. Byggnaden placeras ca 50 meter från
bäcken/diket.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över
ansökan. Inga yttranden har inkommit. Yttrande har inkommit från
som yttrar sig enligt följande: Som sakägare i rubricerat ärende får vi
härmed motsätta oss ansökan om nybyggnad av ligghall/vindskydd på
fastigheten
I mars 2019 upprättade Lantmäteriet ett förslag till omarrondering i Heden
(
Synpunkter på förslaget skulle lämnas till
Lantmäteriet senast den 15 augusti 2019. Vi har samtyckt till förslaget.
Huruvida
har yttrat sig över förslaget eller inte är inget vi
känner till.
Nu aktuell ansökan avser mark som enligt ovan nämnda förslag ska tilldelas
oss i omarronderingen. Om ansökan beviljas skulle det således innebära att
Lantmäteriets förslag måste ändras, vilket medför såväl samhällsekonomiska
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förluster som negativa konsekvenser för övriga markägare som samtyckt till
förslaget.
ansökan avser den del av åkern som ligger närmast vår
fastighet. Att just det markområdet tilldelas oss i omarronderingen har varit
av avgörande betydelse för vår inställning till Lantmäteriets förslag i stort.
Det är nämligen det enda markområdet med betesmark som kommer att vara
tillgängligt för oss i anslutning till förrättningen. Övriga delar enligt
förslaget består för vår del av odlad mark. Om
ansökan
beviljas skulle det således medföra att vi står helt utan betesmark till
gårdens hästar.
För det fall Lantmäteriet istället skulle tvingas att placera vårt nya
markinnehav längre bort på aktuell åker skulle det, utöver ovan nämnda
konsekvens, även innebära att vi fråntas möjligheten att på ett enkelt och
säkert sätt ta oss till marken med hästarna. Den för oss närmaste och
säkraste anlagda vägen upp på åkern ligger nämligen i direkt anslutning till
nu föreslagen byggnad.
Utskottet för samhällsbyggnad anser att de synpunkter som framförts inte
kan utgöra skäl att vägra sökt bygglov.
Sökanden har bemött synpunkterna enligt följande:
Åkermarken som Vi äger och brukar idag är närmast våran
jordbruksfastighet och som används växelvis för odling & bete av djuren på
gården, första förslaget från lantmäteriet kommer att revideras och
ytterligare åkermark från utspridda områden kommer att läggas till närmast
gården för att kunna utöka verksamheten med flera djur, då behövs även
vindskydd enligt ansökan.
Vi har även haft möte på Lantmäteriet som kommer att revidera första
förslaget enligt våra önskemål och de är även informerad om
nybyggnaden/vindskydd
De som erinrar och har fastigheten
dagsläget

äger ingen åkermark intill oss i

Beslutsunderlag
Ansökan 2019-11-13
Situationsplan 2019-11-13
Illustration 2019-11-13
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Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Strandskyddsdispens beviljas.
2. Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap.
31§.
3. 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.
4. Avgift: 2325 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige.
Tidsfristen började löpa 2019-11-13 och beslut fattades 2020-01-23, 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
Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18d kan
anföras att platsen ligger inom LIS-område i kommunens översiktsplan och i
direkt anslutning till befintlig bebyggelse.
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. Granneyttrande
3. Kontrollplan
Upplysningar
Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet, varför utgången av besvärstiden
- tre veckor från den dag Länsstyrelsen fått del av beslutet - bör avvaktas.
Strandskyddsdispensens giltighetstid sammanfaller med bygglovet.
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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.
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.
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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§ 15

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

Åtgärden avser nybyggnad av en/tvåbostadhus samt ändrad användning på
fastigheten
Fastigheten ligger utom detaljplan men inom område med övrigt intresse för
kulturmiljö.
Positivt förhandsbesked är beviljat 2017-11-21 § 189. I förhandsbesked
belystes att vid kommande bygglovsprövning kommer stor vikt att ställas på
anpassning och placering i överenstämmelse med områdets karaktär.
Sökanden ansöker att uppföra ett tvåvåningshus anpassat med en stående
träpanel och faluröd fasadfärg. Taket utgörs av ett svart bandtäckt plåttak
med solceller.
Byggenheten har haft en dialog med sökanden om färg på takbeklädnad då
Gamla källberget är en välsammanhållen bebyggelse med en småskalig
etablering som utgörs av mindre bostadshus i mindre volymer och med en
utformning med faluröd fasader och röda takbeklädnader. Sökanden vill trots
detta utföra byggnationen med ett svart plåttak.
Gamla källberget består av en relativt tät klungby med en väl sammanhållen
och bibehållen bebyggelse. Några få hus i området är avvikande i färg och
form men helhetsbilden är en väl sammanhållen by som också har ett
kulturhistoriskt värde.
Ett hus med avvikande volym från den befintliga bebyggelsen är inte det
som avviker i första hand utan det är det bandfalsade svarta plåttaket som
med dess volym utifrån att taklutningen är brant ger en upplevelse av en
kompakt svart takbeklädnad.
En anpassning av kulör på takbeklädnaden till ett rött plåttak skulle bättre
överensstämma med områdets karaktär och smälta in på ett bättre sätt.
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Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan och synpunkter
har inkommit från fastigheten
Huset som beskrivits i bygglovsansökan kan nog säkert bli fint, förutsatt att d
etuppförs i rätt omgivning. Tyvärr känns det inte som om fastighetsägaren tä
nkt påatt huset ska/bör smälta in i omgivningen. Fastigheten som huset är tä
nkt attbyggas på är beläget i den fina genuina bymiljön i Gamla Källberget.
Denärliggande bostadshusen är i huvudsak småskaliga med röda fasader oc
h vitaknutar. Taken på närliggande hus är lagda med takpannor av lertegel
ellerbetongpannor i lertegelfärg. Personligen tycker jag att man ska vara rä
dd om denfina miljö och de byggnadstraditioner som finns. Jag har invändni
ng emot att husetsom beskrivits i bygglovsansökan kraftigt kommer att skilja
sig åt mot bebyggelseni övrigt och det jag i första hand tänker på är både fär
gen och materialvalet på detsvarta plåttaket med solcellspaneler. Vill inte fr
amstå som bakåtsträvare och sätta käppar i hjulet för nybyggnation, men
jag tror att ägarna till
på sikt kommer att inse att det är bra a
tt bygga i en stil som passar in med omkringliggande hus. Ett bra exempel är
där det byggdes ett hus får några år sedan som smälte in fint
bland omkringliggande hus.

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Bordlägga ärendet.
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§ 16

Tillbyggnad, skärmtak,
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

För området gäller detaljplan. Aktuell fastighet är bebyggd. Ansökan avser
Åtgärden strider mot detaljplanen genom att tillbyggnaden placeras närmare
fastighetsgräns än 4,5 m
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över
ansökan.. Yttrande har inkommit från ägaren till fastigheten
som
motsätter sig byggnation Yttrandet bifogas beslutet.
Då byggnation sker närmare tomtgräns än 4.5 meter har medgivande lämnats
från berörda grannar.
Beslutsunderlag
Ansökan 2019-12-02
Ritning 2019-12-02
Ritning 2019-12-09
Situationsplan 2019-12-09
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Liten avvikelse medges från gällande detaljplan.
Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 31
b §.
2. 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: 4404 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige.
Tidsfristen började löpa 2019-12-09 och beslut fattades 2020-01-23, 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 ligger inom område med gällande detaljplan. Åtgärden innebär en
liten avvikelse mot detaljplanen. Avvikelsen är förenlig med detaljplanens
syfte. Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov i enlighet med
PBL 9 kap. 31 b §.
Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet
2. Granneyttrande från ägare till
3. Kontrollplan
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.
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Utskottet för samhällsbyggnad sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen
i Dalarnas län för prövning.
Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 17

Nybyggnad brygga, strandskyddsdispens
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Ansökan om strandskyddsdispens avser rivning av den gamla tvättbryggan,
brädklädning av befintlig stenpir/vågbrytare samt flytbrygga. Sökande,
företräder
Fastigheten är belägen i en vik längs med Dalälven som rinner genom
Tibble, Hälla, Ullvi m.fl.
Strandskydd råder enligt miljöbalken (MB) 7 kap. 13 §.
Byggnadsförbud råder enligt MB 7 kap. 15 §.
Den gamla tvättbryggan som finns är inte längre användbar på grund av sitt
dåliga skick. Tvättbryggan har rullats på skenor ner i vattnet från
strandlinjen. Även dessa ska tas bort.
Den befintliga stenpiren/vågbrytaren avses brädslås och kopplas med en ny
flytande tvättbrygga. Sökande uppmanas att kontakta Länsstyrelsen för att
anmäla vattenverksamhet för de delar som berör pålning av rör för
flytbryggan.
Kommunekolog Åsa Rydell och Ville Pokela, Naturvårdshandläggare,
har varit på platsen för att bedöma särskilda naturvärden.
Stenpiren har tidigare fungerat som vågbrytare för att skydda den idag
uttjänade tvättbryggan. Både tvättbryggan och piren kan ses på flygfoton
tagna 1956.
Miljöchef Olle Ryberg har tillstyrkt strandskyddsdispens.

Beslutsunderlag
Ansökan 2019-12-05
Situationsplan 2019-12-05
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Ritning Brygga 2019-12-05
Illustration 2019-12-05
Protokollsutdrag Ullvi Byalag 2019-12-05
Foto 2020-01-09
Foto Sälgen 2020-01-09
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Strandskyddsdispens beviljas.
2. Avgift: 2325 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige.
Tidsfristen började löpa 2019-12-05 och beslut fattades 2020-01-23, 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
Strandskyddets syfte enligt 7 kap 13 § Miljöbalken är att trygga
förutsättningarna för den allemansrättsliga tillgången till strandområden och
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.
Strandskyddsdispens ska bedömas i varje enskilt fall.
I detta ärende bedöms inte åtgärden strida mot strandskyddets syften.
Allmänhetens möjlighet att nyttja strandområdet främjas av möjligheten att
använda sig av bryggan. Det förenklar även för allmänheten som vistas på
sjön med ex. båt att enklare ta sig in och lägga till vid piren som brädslås.
Idag får man ankra och kliva ur direkt på sjöbotten.
Djur- och växtlivet i vattnet påverkas marginellt under pågående arbeten
med att utföra åtgärderna men efter detta bedöms de djur och växter som
etablerat sig kring stenpiren kunna återgå till sitt ursprung.
Vid fältbesöket på platsen återfanns inga naturvärden som kräver särskild
hänsyn förutom den stora sälgen som står mitt på udden. Blir sälgen för yvig
och stor går det bra att beskära den. Sälgen är ett värdefullt träd bland annat
för att det blommar tidigt på våren.
Kommunen gör i en samlad bedömning att det på lång sikt främjar
allmänhetens nytta och tillgänglighet till stranden och vattnet.
Bilagor
1. Handlingar som ingår i beslutet
2. Yttrande från Miljöchef Olle Ryberg
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Upplysningar
Sökande uppmanas att kontakta Länsstyrelsen för att anmäla
vattenverksamhet för pålningen av rör som ska hålla flytbryggan på plats.
Sälgen är ett värdefullt träd och bör sparas.
Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet, varför utgången av besvärstiden
- tre veckor från den dag Länsstyrelsen fått del av beslutet - bör avvaktas.
Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som avses med
dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den
dag då beslutet vunnit laga kraft.
Hur man överklagar
Om Du vill överklaga detta beslut ska 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
Sökande
Länsstyrelsen
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§ 18

Dnr 2019/533

Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål
(Tyck till) samt vidtagna åtgärder 2019
Beskrivning av ärendet
Medborgare och brukare har möjlighet att lämna synpunkter och klagomål
(Tyck till) till kommunen.
Förutom att ansvarig chef återkopplar till anmälaren om denna önskar detta
så skickas åtgärdsredovisningen till respektive utskott för kännedom.

Beslutsunderlag
 Redovisning synpunkter och klagomål, samhällsutveckling kvartal
4/2019.

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Lägga redovisningen av inkomna synpunkter Tyck till för sektor
samhällsutveckling kvartal 4/2019 till handlingarna.
Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg
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