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Sammanträdesdatum

2020-02-20
Utskottet för samhällsbyggnad
Plats och tid

Kommunhuset, Plenisalen, torsdagen den 20 februari 2020, kl 13:00 - 15:15

Beslutande

Ledamöter
Sebastian Larsson (M), ordförande
Mikael Kyller (KD), 1:a vice ordförande
Birgitta Jansson (S), 2:a vice ordförande
Aarno Magnusson (C)
Karin Byström (C)
Mats Stenmark (M)
Jan-Olof Karlsson (S)

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare
Elisabet Ingels (C)
Mats Fogelström (C)
Roger Åström (M) § 26-34
Åke Arnesson (BP)
Markus Kummu (V)
Ella Gyllenhak-Liss (C)
Tjänstemän
Övriga
Sektorschef Åke Sjöberg
Myndighetschef Jonas Slars
Chef strategisk planering Anna Ograhn
Plan- och kartchef Malin Bengtsson § 19-27
Naturvårdshandläggare Ville Pokela § 19-25
Folköls- och tobakshandläggare Anette Blomqvist § 19-23
Samhällsplanerare Jacob Blomkvist § 26-27
Bygglovshandläggare Sylvi Ersbjörs § 28-34
Byggnadsinspektör Maths Ydron § 32-34
Nämndsekreterare Lena Niskakoski

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, administrativ service, tisdagen den 25 februari 2020, kl 13:00

Underskrifter

Paragrafer 19-34

Ordförande

Sebastian Larsson (M)
Justerare

Jan-Olof Karlsson (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Ärendelista

§ 19

Meddelande SB 2020

§ 20

Sektorschefen informerar

§ 21

Avdelnings-/enhetschefer informerar

§ 22

Tillstånd för försäljning av tobaksvaror vid ICA Supermarket Mårtas, Leksand

§ 23

Tillstånd för försäljning av tobaksvaror vid Siljansnäskiosken, Siljansnäs

§ 24

Felparkeringsavgifter

§ 25

Bildande av naturreservatet Plintsberg

§ 26

Detaljplan för Noret 62:64, 62:28, Leksands Strand

§ 27

Detaljplan för Rosen Västra (Edshult 1:36 m fl)

§ 28

Rivning, tillbyggnad, ändrad användning, gäststuga, strandskyddsdispens,

§ 29

Nybyggnad en/tvåbostadshus, ändrad användning

§ 30

Förhandsbesked för nybyggnad bostadshus

§ 31

Nybyggnad en/tvåbostadshus, gäststuga, rivning

§ 32

Nybyggnad, en/tvåbostadshus, gäststuga, garage, redskapsbod m fl byggnader,

§ 33

Nybyggnad garage, uthus/förråd, strandskyddsdispens,

§ 34

Nybyggnad bastu, anmälan, strandskyddsdispens
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§ 19

Dnr 2020/23

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


Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och
miljödomstolens avgörande står därför fast gällande

Beslut från Länsstyrelsen för kännedom:


Beslut om biotopskyddsdispens för schakt nära björkallé mellan
Tibble och Majorshagen. Beviljas.



Beslut om föreläggande enligt 12 kap. 6 § miljöbalken för
anläggande av fjärrvärmeledning inom Limsjön Natura 2000-område.

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 20

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


















Dalastrategin - ska tas under 2020. Möte 14 feb
Leksands handel - möte 13 mars
Kulturforum 11 feb: 37 deltagare på Tegera Arena
Nordens samhällsplanerare: 20 st hit den 13 juni för centrumplan info
Dalarnas arkitekturråd: Hit den 21 feb angående centrumplanen
Näringsliv: Förtydligande 5 tjänster krymper till 3 st i år. Ser
felaktiga uppgifter i media (en tjänst investeringsbudgeterad)
Gatapark utredningen: Klar under mars. Ska genomlysas ekonomiskt
Rättvik: utredning förutsättning samarbete mark- och plan. Bengt
Welin utreder.
Torget - möten med intressenter
Sporthall- Fas 1 Skanska pågår
Granberget- kompletterande markinköp
Moskogsvägen - fördjupad utredning arkeolog i den västra delen
Strategisk möte Trafikverket i maj
Skogsansvarig tjänsteman – Ville P efter Hasse C
Näringslivsvecka studiebesök 9 mars
Rekrytering av planarkitekt pågår

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg
Kvalitetsutvecklare Andrew Tutt-Wixner

Justeras

Utdrag bestyrks

4

1(1)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-02-20
Utskottet för samhällsbyggnad

§ 21

Avdelnings-/enhetschefer informerar
Beskrivning av ärendet
Anna Ograhn, chef strategisk planering, informerade om pågående ärenden
från avdelningen bland annat följande:






Trafikfrågor: G/C vägar, enskilda vägar, byte trumma Norsbro mm
Naturvård: naturreservat, Lona mm
Energi: föreläsningar, planering mm
Bostadsförsörjningsplan
Arkitekturråd Dalarna

Malin Bengtsson, plan- och kartchef, informerade om pågående ärenden
inom avdelningen.
Jonas Slars, myndighetschef, informerade om pågående ärenden inom
avdelningen bland annat följande:


Statistik bygglov:
År 2018: 476 ärenden. År 2019: 450 ärenden.
Fortsatt stor ärendeinströmning.



Rekrytering av ny miljöchef pågår.

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg
Kvalitetsutvecklare Andrew Tutt-Wixner

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 22

Dnr 2020/122

Tillstånd för försäljning av tobaksvaror vid ICA
Supermarket Mårtas, Leksand
Beskrivning av ärendet
Leksandsmålet 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 daterad 2019-09-26
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2020-02-06
Utredning daterad 2019-09-26
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Med stöd av 5 kapitlet 3 § Lag om tobak och liknande produkter
(2018:2088) bevilja tillstånd till Leksandsmålet AB org.nr 5567783146 att bedriva försäljning av tobaksvaror i butiken ICA
Supermarket Mårtas, Torget 2, 793 31 Leksand.
Beslutet skickas till
Anette Blomqvist, folköls- och tobakshandläggare
Leksandsmålet AB, Malin Rusk, Torget 2, 793 31 Leksand

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 23

Dnr 2020/120

Tillstånd för försäljning av tobaksvaror vid
Siljansnäskiosken, Siljansnäs
Beskrivning av ärendet
Siljansnäskiosken HB 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 daterad 2019-10-16
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2020-02-06
Utredning daterad 2019-10-16
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Med stöd av 5 kapitlet 3 § Lag om tobak och liknande produkter
(2018:2088) bevilja tillstånd till Siljansnäskiosken HB org.nr
969655-9344 att bedriva försäljning av tobaksvaror i
Siljansnäskiosken, Björkbergsvägen 54, 793 60 Siljansnäs.
Beslutet skickas till
Anette Blomqvist, folköls- och tobakshandläggare
Siljansnäskiosken, Monica Svensson, Björkbergsvägen 54, 793 60 Siljansnäs

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 24

Dnr 2020/137

Felparkeringsavgifter
Beskrivning av ärendet
Enligt förordningen om felparkeringsavgifter SFS 1976:1128 fastställer
kommunen felparkeringsavgifternas storlek. I Leksands kommun finns två
nivåer av felparkeringsavgifter beroende på typ av förseelse, en hög
respektive en låg avgift, enligt beslut i KF 2010-06-21 § 43. Enligt detta
beslut motsvarar hög avgift 700 kronor och låg avgift 400 kronor.
Trafikenheten har uppmärksammat att det finns risk för misstolkning av
fastställda nivåer av felparkeringsavgifter avseende den kommunala
parkeringsövervakningen. Vi ser därför behov av att förtydliga beslutspunkt
1 i KF 2010-06-21 § 43 om vilken typ av överträdelse som ger vilken typ av
felparkeringsavgift. Trafikenheten har därför tagit fram Riktlinjer för
felparkeringsavgifter i Leksand.
Sektorns/avdelningens bedömning
För att klargöra vilka överträdelser som ger vilken felparkeringsavgift
förordar vi att framtagna riktlinjer antas.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande felparkeringsavgifter, daterat 2020-02-05
Riktlinjer för felparkeringsavgifter i Leksand, daterad 2020-02-05
Kopia på beslut från KF § 43, 2010-06-21
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Anta Riktlinjer för felparkeringsavgifter i Leksand i enlighet med
förslaget.
Beslutet skickas till
Trafikenheten, Leksands kommun.

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 25

Dnr 2020/108

Bildande av naturreservatet Plintsberg
Beskrivning av ärendet
Skogen i Plintsbergets nedre västsluttning utgörs av lövskog och lövrik
granskog på näringsrik mark. De skogliga naturvärdena är höga i
området och ett flertal rödlistade och sällsynta arter har påträffats, flera
av dem knutna till kalkpåverkad skog. Bland annat växer det i området
flera bestånd av den sällsynta orkidén guckusko. Området är
huvudsakligen registrerad som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen.
I samband med omarronderingen i norra Leksand blev kommunen
ägare till fastigheten Noret 2:27<32 med målet att skydda dess höga
naturvärden. Området är ca 25,4 hektar.
Kommunen har tagit fram ett förslag till beslut- och skötselplan för
området som ska skickas på samråd till intressenter i området. Ärendet
är nu klart för att skickas ut på remiss.
Beslutsunderlag
Förslag till reservatsbeslut och skötselplan samt översiktskarta.
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Godkänna remissversionen av beslut- och skötselplan för att den där
efter ska kunna skickas ut på samrådsrunda till intressenter i området.
Beslutet skickas till
Ville Pokela, Strategisk planering, naturvård

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 26

Dnr 2017/1351

Detaljplan för Noret 62:64, 62:28, Leksands Strand
Beskrivning av ärendet
I ärendet föreligger förnyad ansökan om planbesked från Leksand
Sommarland Strand AB gällande fastighet Noret 62:28 m.fl. Positivt
planbesked beviljades 2017-11-21 § 188 men då ett färdigt samrådsförslag
inte presenterats inom två år har detta löpt ut och en förnyad ansökan har
därför inkommit.
För området gäller kommunens översiktsplan som blev antagen 2014-07-01.
Planområdet ingår i planeringsområdet Tätorten Leksand. Leksand Strand är
detaljplanelagt sedan tidigare i detaljplan för Nya Orsandbaden (L555) som
reglerar markanvändningen som camping och stugby, planen vann laga kraft
2010-06-22.
Syftet med en ny detaljplan är att ersätta bestämmelser som gäller i den nu
gällande detaljplanen. Området för idrott/badanläggning, där det idag finns
ett poolområde, ändras för att möjliggöra för fler campingplatser och
servicehus. Gångvägar inom området justeras och en ändring kommer göras
för den administrativa bestämmelsen för trädfällning. Utöver regleringar i
detaljplanen för Nya Orsandbaden önskar Leksand Sommarland Strand AB
även ta med ett område i den södra delen av gällande detaljplanen för
Leksand Sommarland (L568) som ligger i direkt anslutning till Leksand
Strand. Planen vann laga kraft 2014-05-31 och marken är planlagd för
sommarland. Anledningen till att inkludera Sommarlandplanen är för att
även där möjliggöra för campingplatser och servicehus.
Det finns inget kommunalt dagvattennät inom planområdet. I
detaljplanearbetet ska dagvattenfrågan utredas då ökade hårdgjorda ytor
medför en större ytavrinning. För att bibehålla och värna karaktären i
området är det viktigt att bevara de äldre tallarna. Viss försiktighet bör råda
vid byggnation i nära anslutning till stranden och längs med
strandpromenaden.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-02-05
Ansökan om planbesked

Justeras

Utdrag bestyrks
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Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Positivt planbesked under en tid av två år från dagens datum, beviljas. Det innebär att ett färdigt samrådsförslag för detaljplan ska presenteras för utskottet inom två år, annars förfaller planbeskedet.
2. Planavtal ska tecknas.
3. Detaljplanen bekostas av sökande.
Motivering
Plan- och kartavdelningen bedömer att ny detaljplaneläggning för
fastigheterna kan prövas.
Upplysningar
Detaljplanen kan tidigast antas sommaren 2020.
Beslutet skickas till
Sökande
Plan- och kartavdelningen, Leksands kommun

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 27

Dnr 2016/603

Detaljplan för Rosen Västra (Edshult 1:36 m fl)
Beskrivning av ärendet
Detaljplanens huvudsyfte är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus på
2 till 4 våningar inom del av fastigheten Edshult 1:36 och 1:122. Särskild
hänsyn har tagits till att tillskapa utblickar och siktlinjer från Övermo gård
mot Noret och norra älvstranden.
Utskottet för samhällsbyggnad lämnade positivt planbesked för detaljplan
2018-10-25 § 135. För området gäller Översiktsplan för Leksands kommun
2014, som blev antagen 2014-07-10. Planen ingår i planeringsområdet
Tätorten Leksand, där de generella riktlinjerna gäller.
Planområdet omfattas av två gällande detaljplaner. Detaljplan Ros´ns lada
(Edshult 1:36, 1:117 m.fl.), laga kraft 2011-01-17 (L558). Aktuellt område
är inom planen utlagd som huvudgata, friluftsområde och bostäder.
Detaljplan Edshult 1:36 m.fl. (Korsnäsgården), fastställd 1986-03-26 (L418).
Aktuellt område är inom planen utlagd som parkmark.
Under detaljplanearbetet har bland annat utredningar för buller, geoteknik
och dagvatten tagits fram. Ingen av utredningarna påvisar att det inte är
lämpligt att exploatera området, slänten i det nordvästra hörnet kommer dock
behöva bearbetas ur risk- och säkerhetsaspekter vid en exploatering
Sektorns/avdelningens bedömning
Plan- och kartavdelningen bedömer att detaljplanen kan sändas ut på samråd.
Ekonomi
Detaljplanen bekostas av sökande, Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Planbeskrivning
Plankarta med bestämmelser
Illustration på plankarta

Justeras

Utdrag bestyrks
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Övriga samrådshandlingar
Behovsbedömning 2020-01-28
Geoteknisk utredning 2017-09-11
Bullerutredning 2018-09-18
Naturvärdesinventering 2016-12-16
Dagvattenutredning 2018-10-29
Åtgärdsplan för släntstabilisering 2017-03-04
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Upprättad detaljplan med ändringar godkänns för samråd.
Beslutet skickas till
Sökande
Plan- och kartavdelningen, Leksands kommun

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 28

Rivning, tillbyggnad, ändrad användning, gäststuga,
strandskyddsdispens,
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Åtgärden avser rivning av befintlig uthuslänga och växthus, nybyggnad av
gäststuga på samma plats samt ändrad användning för befintlig bod som
sammanbyggs med gäststuga.
Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området. Aktuell plats är
belägen vid Siljan.
Strandskydd råder enligt miljöbalken (MB) 7 kap. 13 §. Byggnadsförbud råder
enligt MB 7 kap. 15 §. Friluftsliv, växt- och djurlivet i området påverkas inte av
planerad byggnation.
Då byggnation sker närmare tomtgräns än 4.5 meter har medgivande lämnats från
berörda grannar.
Beslutsunderlag
Ansökan 2019-12-10
Ritning 2019-12-10
Situationsplan 2019-12-10
Tomtplatsavgränsning 2020-02-14
Granneintyg 2020-01-07
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 31 a §.
2. Strandskyddsdispens beviljas. Som tomt får tas i anspråk hela den sedan
tidigare ianspråktagna fastigheten.
3. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag:
Namn: Anna Wolter
Adress: Åsögatan 113, Stockholm

Justeras

Utdrag bestyrks
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4. Avgift: 13 541 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen
började löpa 2020-01-12 och beslut fattades 2020-02-20, 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 markoch vattenresurserna enligt miljöbalken 3 kap samt med den kommunala
översiktsplanen. Åtgärden utgör kompletteringsåtgärd enligt PBL 9 kap. 31 a §.
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap. 31 a §.
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.
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 §). Strandskyddsdispensens
giltighetstid sammanfaller med bygglovet.
Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet, varför utgången av besvärstiden - tre
veckor från den dag Länsstyrelsen fått del av beslutet - bör avvaktas.
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
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Utdrag bestyrks
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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

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 29

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 rött bandtäckt plåttak med
solceller. I ursprunglig ansökan har sökanden redovisat ett svart bandtäckt
plåtttak men har ändrat kulör på takbeklädnad till rött för en mer enhetlig
anpassning till den befintliga bebyggelsen.
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
det uppförs i rätt omgivning. Tyvärr känns det inte som om fastighetsägaren
tänkt på att huset ska/bör smälta in i omgivningen. Fastigheten som huset är
tänkt att byggas på är beläget i den fina genuina bymiljön i Gamla
Källberget. Den närliggande bostadshusen är i huvudsak småskaliga med
röda fasader och vitaknutar. Taken på närliggande hus är lagda med
takpannor av lertegel eller betongpannor i lertegelfärg. Personligen tycker
jag att man ska vara rädd om den fina miljö och de byggnadstraditioner som
finns. Jag har invändning emot att huset som beskrivits i bygglovsansökan
kraftigt kommer att skilja sig åt mot bebyggelsen i övrigt och det jag i första
hand tänker på är både färgen och materialvalet på det svarta plåttaket med
solcellspaneler. Vill inte framstå som bakåtsträvare och sätta käppar i hjulet
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för nybyggnation, men jag tror att ägarna till
på sikt kommer
att inse att det är bra att 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.
De synpunkter som har inkommit föranleder inte utskottet för
samhällsbyggnad att inta en negativ ställning i ärendet.

Beslutsunderlag
Ansökan 2019-10-21
Ritning 2020-02-12
Situationsplan 2020-02-12
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: Magnus Mårtensson
3. Avgift: 25 361 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige.
Tidsfristen började löpa 2020-02-12 och beslut fattades 2020-02-20, 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 Dala Vatten och avfall och Dala Energi
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3. Granneyttrande
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.
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.
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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§ 30

Förhandsbesked för nybyggnad bostadshus
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus på fastigheten
Fastigheten utgörs idag av en bebyggd fastighet och ansökan avser en
kommande fastighetsreglering och en tilltänkt byggnation av ett ytterligare
bostadshus. Den tilltänkta tomtplatsen avses utgöras av en ytterligare tomt
med en storlek om 1000 kvm.
För området gäller fördjupad översiktsplan för Tällberg och inom Täl ⁕⁕.
Bebyggelse av Tällbergs typisk dalaromantisk karaktär enligt tidigare
karaktärsbeskrivning. Befintliga byggnader ska bibehållas i volym,
proportioner, material och färgsättning i den karaktär som är typisk för den
Tällbergs romantiska tiden från början av 1900-talet och framåt.
Enstaka kompletterande byggnader kan tillåtas om de utformas enligt denna
karaktär. Ny bebyggelse/nya tomter kan medges om de uppfyller
följande krav:
Bebyggelsen får inte minska Tällbergs öppna karaktär. Bebyggelsen får inte
begränsa utblickarna över Siljan för den besökare som rör sig längs de
centrala stråken Holgattu, Ovabacksgattu och Lissgattu. Tomterna bör vara
minst 2 000 kvm stora för att bibehålla den för Tällberg typiska
bebyggelsetätheten.
Förutom de generella rekommendationerna under TÄL gäller följande:
En något mer utarbetad Tällbergs romantik som, utöver de krav som ställs på
TÄL*, ska uppfyllaföljande krav: Huvudbyggnadens huskropp ska delas upp
antingen genom att en del görs högre och eller ställs i vinkel mot det övriga
huset.
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Minst ett hus utöver huvudbyggnaden ska finnas, placerat så att en
gårdsgruppering påbörjas. Byggnader får vara högst 1,5 våningar (takfotshöjd 4,5 m ). Tak ska vara av rött lertegel, torv eller ved. Stora verandor,
tyrolerbalkonger, högt belägna altaner och inglasade uteplatser får ej
förekomma. Huset ska anpassas till markens naturliga nivå. Inga schakter
eller slänter får förekomma.
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.
Dala Energi har inga erinringar mot sökt förhandsbesked, fastigheten ligger
inom va-verksamhetsområde.
Dala Energi har inga synpunkter på sökt förhandsbesked.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över
ansökan. Inga yttranden har inkommit. Yttrande har inkommit från
fastighetsägarna till fastigheterna
.
De synpunkter som framförts är följande: Tomter bör vara minst 2000 kvm,
ej betongtegel och takvinkel om 15 grader i förhandsbeskedet. Samt att 1 ½
planshus förordas. Följer man strikt charettens riktlinjer och
rekommendationer? Bebyggelsen ska utformas i enlighet med
karaktärsbeskrivning, ny bebyggelse ska normalt föregås av detaljplan m.m.
Utskottet för samhällsbyggnad har tagit del av samtliga synpunkter och
påpekar att ansökan avser ett förhandsbesked. Dvs en lokaliseringsprövning
om markens lämplighet för avsett ändamål. Mycket riktigt är
rekommendationerna för området att tomterna bör vara minst 2000 kvm
stora för att bibehålla den för Tällberg typiska bebyggelsetätheten.
Den nu aktuella ansökan avser en redan bebyggd fastighet om 3387 kvm på
vilken man avser att fastighetsreglera en tomt om 1000 kvm. Mindre
fastigheter än de rekommenderade 2000 kvm finns i och kring Tällberg men
även i anslutning till den nu ansökta åtgärden.
Vad gäller utformning påtalar utskottet för samhällsbyggnad att det vid en
kommande bygglovsprövning kommer ställas stor vikt på utformningen av
ny bebyggelse som anges i översiktsplanen. Dvs maximalt 1 ½ plans hus
Byggnader ska vara med timmerfasad eller träpanel och kan gärna vara äldre
hitflyttade som stämmer med karaktären. Byggnader ska vara
falurödfärgade, naturgrå, tjärfärgade eller järnvitriolbehandlade. Takvinkeln
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får ej överstiga 34 grader. Taket ska beläggas med röda takpannor, helst av
lertegel. Trapetskorrugerad plåt eller tegelformad plåt får ej förekomma.
Snickerier kan vara faluröda, blå, vita eller ockrafärgade. Fönster ska ha en
indelning i mindre rutor. Byggnaden bör ha en eller två skorstenar i tegel,
gärna med en krona, med symmetrisk placering på taket. Stora verandor,
tyrolerbalkonger, högt belägna altaner och inglasade uteplatser bör undvikas.
Marken runt huset ska ej terrasseras med skarpa slänter utan modelleras på
ett naturlinnande sätt. Huvudbyggnadens huskropp ska delas upp antingen
genom att en del görs högre och eller ställs i vinkel mot det övriga huset.
Minst ett hus utöver huvudbyggnaden ska finnas, placerat så att en
gårdsgruppering påbörjas. Byggnader får vara högst 1,5 våningar (takfotshöjd 4,5 m ).
Med anledning av ovanstående bemötande av inkomna synpunkter anser
Utskottet för samhällsbyggnad att de synpunkter som framförts, inte kan
utgöra skäl att vägra sökt förhandsbesked. Rekommendationen om att
tomtplatser böra vara minst 2000 kvm är inte juridiskt bindande, och
utskottet gör därför ett avsteg från denna rekommendation i det här fallet
eftersom denna ansökan om förhandsbesked är en förtätning av den
befintliga bebyggelsestrukturen. Utskottet för samhällsbyggnad påtalar också
att det vid kommande bygglovsprövning kommer läggas stor vikt på
placering och utformning av nya byggnader.

Beslutsunderlag
Ansökan 2019-12-18
Situationsplan 2019-12-18
Komplettering 2020-01-31
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Förhandsbesked beviljas.
2. Avgift: 9123 kronor (faktura skickas separat).
Avgiften för förhandsbeskedet är i enlighet med fastställd taxa av
kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa 2020-01-31 och beslut fattades 202002-20, 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 §.
Fastigheten bedöms vara en lämplig tomtplats och en naturlig förtätning av
befintlig bebyggelse.
Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet
2. Granneyttrande
Upplysningar
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år
efter det att beslutet vunnit laga kraft enligt PBL 9 kap. 39 §. Sökanden
upplyses också om att förhandsbeskedet inte medför rätt att påbörja den
sökta åtgärden.
Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet.
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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§ 31

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

Ansökan avser nybyggnad av en/tvåbostadshus, gäststuga, garage, padelbana
och brygga samt rivning av befintligt bostadshus på fastigheten
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.
Fastigheten är idag ianspråktagen med ett bostadshus i timmer samt ett
garage, både bostadshus och garage är placerade centralt på fastigheten
vilket gör att fastigheten sedan tidigare är ianspråktagen för bostadsändamål.
Sökanden avser att riva det befintliga bostadshuset och återuppföra en ny
byggnad på samma plats med ett garage, gästhus samt en brygga på
fastigheten. På fastigheten skall också en padelbana byggas.
Placeringen av det nya bostadshuset är ganska precis på den plats där det
befintliga huset står.
Intilliggande fastigheter är bebyggda och allmänheten har inte möjlighet att
nyttja strandområdet eftersom fastigheterna direkt norr och söder om
fastigheten
är bebyggda med både bostadshus och
gäststugor i anslutning till vattnet. (se bild gäststuga)
Bilder från det befintliga husets fasad visar fastigheten
direkt söder om
(Se bild svart hus med lådvolym).
Fastigheten direkt norr om
också i direkt anslutning till fastigheten

(se bild grått timmerhus) ligger
.

De fastigheter som är bebyggda både norr och söder om den tilltänkta
etableringen är blandade husvolymer med fönster som vätter mot fastigheten
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placeringen av dessa ligger också nära tomgränserna vilket
gör att fönstren för dessa hus riktas mot fastigheten
.
Dessa fönster utgör en upplevelse på platsen att fastigheten
inte utgörs av allemansrättslig mark och att hemfridszonen därför sträcker
sig en bit in på fastigheten. Upplevelsen blir då att en byggnation på
saknar betydelse för strandskyddets syfte då fastigheten inte
är möjlig för allmänhetens för nyttjande av strandområdet.
Både norr och söder om den aktuella fastigheten finns möjlighet för
allmänheten att nyttja strandområdet både genom bad och båtplats och
fungerar som naturliga släpp ner till strandområdet.
Miljöenheten har granskat förutsättningarna för att lösa vatten- och
avloppsförsörjning på rubricerad fastighet.
I första hand bör anslutning ske till det kommunala vatten- och avloppsnätet,
så som också angetts i ansökan. Verksamhetsområde finns idag ca 150 meter
söder om fastigheten, men kommunens VA-plan har som ambition att i
framtiden utöka detta norrut.
På fastigheten har det 2007 beviljats en avloppsanläggning. Dokumentation
av utförandet har dock inte lämnats in. Den planerade byggnationen innebär
troligen att anläggningen inte kan behållas. Möjligheterna att anlägga enskilt
avlopp på fastigheten bedöms vara begränsade utifrån den inlämnade
situationsplanen. Traditionell markinfiltration kan troligen inte utföras.
Någon form av minireningsverk med efterpolering, eller annan godtagbar
lösning, krävs därför, om kommunal anslutning inte kan upprättas.
Ansökan om tillstånd för att anordna enskild avloppsanläggning ska i så fall
lämnas till miljöenheten i god tid innan anläggningsarbete ska påbörjas.
Krav på anslutning till kommunalt avlopp kan komma att ställas när
verksamhetsområdet väl utökas.
Vid placering av eventuell vattentäkt måste hänsyn tas till befintliga
vattentäkter, avloppsanläggningar och bergvärmehål i området. Observera att
borrhåls placering enligt SGU’s brunnsregister inte är exakta, utan kan ligga
närmare fastigheten. Tänkbara placeringar av vattentäkt är därför också
begränsade. Om en närliggande befintlig vattentäkt ger tillräckligt med
vatten kan det vara en fördel att avtala om en anslutning till denna.
Dala Vatten och avfall har yttrat sig i ansökan: DVAAB har tidigare fått
frågan om anslutning till det allmänna VA-nätet via ett anslutningsavtal. Då
en sådan anslutning inte är i fas med tidplan och för utbyggnad av VA till
området har DVAAB avböjt denna förfrågan. VA-utbyggnad kommer att ske
men av flera skäl är det inte möjligt att låta enskilda intressen föregå de
allmänna. För att den enskilda avloppsanläggningen ska kunna tömmas
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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, etc.
Dessa finns tillgängliga på www.dalavattenavfall.se, Startsida / Vatten och
avlopp / Enskilt avlopp och slamtömning. Utifrån ovan har DVAAB ingen
erinran mot att bygglov beviljas enligt ansökan. Vid en framtida utbyggnad
kommer den aktuella fastigheten erbjudas anslutning till den allmänna
anläggningen.
Dala Energi har yttrat sig enligt följande: Dala Energi har el-ledningar och
opto kanalisation som går längsmed fastighetsgränsen mot Yttervägen men
dessa bör ej beröra byggnationen. Vi har inga invändningar på
bygglovsansökan.
Stadsarkitekt har yttrat sig enligt följande: Sökt bygglov ligger på en
fastighet som inte omfattas av någon detaljplan som reglerar utformning
eller inom något område med kulturvärde. Den relativt ny framtagna
detaljplanen sydväst om aktuell fastighet reglerar att byggnader endast får
uppföras med röda, grå eller brunsvart träfasader. Men med hänsyn till
omgivningen och den traditionella byggnadskulturen i Leksands så känns
volymen på denna byggnad samt att materialval med brunt tegel främmande.
Dock är byggnaderna längs Yttervägen av varierad karaktär där många
utgörs av stora byggnadsvolymer varför just volymen kan anses acceptabel
på denna plats. Det som är positivt är att byggnaden är utformad som ett
suterränghus samt att placeringen är indragen en bit på fastigheten vilket
gör att byggnaden inte upplevs lika dominerande från vägen. Fasadfärgen i
brunsvart bidrar till att byggnaden harmonierar med omgivande natur. Det
som dock känns mest avvikande är materialvalet med tegel. En ändring av
fasadmaterial till trä som ex behandlas med järnvitriol skulle göra att
byggnaden känns mer anpassad.
Synpunkter har inkommit från fastigheten
: Alla byggnader
etc. inte uppförs närmare än 4,5 m från gräns mot vår tomt. Vi tycker
storlek på byggnader är stor i förhållande till fastighet/tomt, läge och i
förhållande till byggnader på kringliggande fastigheter. -Vi ser gärna att
fler träd sparas och att det finns grönytor på fastigheten/tomten, som på ett
bra sätt smälter in i omgivningen.
har yttrat sig enligt följande:
har beretts tillfälle att yttra sig
över en ansökan från
att uppföra ett bostadshus m.m på
fastigheten
vill därför med anledning av detta
anföra följande. Det område där den tilltänkta byggnationen ska ske, mellan
, består av gles bostadsbebyggelse. Befintliga
byggnaders storlek är i huvudsak 1 eller ½ plan. Byggnaderna är
uteslutande av trä. Även om det inte är sammanhållen bebyggelse som i
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vissa bykärnor i Leksand är det bebyggelse som har en viss enhetlighet i
fråga om storlek, form och färg. Bebyggelsen är anpassad till
naturförhållandena, där gles skog sparats på tomterna.
Enligt 2 kap 6 § PBL ska ny bebyggelse placeras på den avsedda marken på
ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, naturoch kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Enligt
samma paragraf ska bebyggelse områdets särskilda, historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar
och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt, så att befintliga karaktärsdrag
respekteras och tillvaratas.
I kommentaren till motsvarande bestämmelse i äldre PBL anförs (Didón
m.fl)Hänsynen till kulturvärdena innebär, förutom ett krav på anpassning till
särskilt värdefull bebyggelse, också ett krav på att nya byggnader skall
utformas med hänsyn till lokal tradition i fråga om byggnadens form i stort,
t.e.x planmått, höjd och takform eller i detalj t.ex. materialval, färgsättning
och fönsterformer. Lokala traditioner i dessa avseenden skall beaktas och
kunna föras vidare.
I kommunens översiktsplan i fråga om utvecklingsstråket Leksand-Tällberg
anges riktlinjer för området mellan Siljansvägen och Siljan b.l.a följande.
´´Ny bebyggelse. Anpassning ska göras till det äldre byggnadsskicket vad
gäller skala, material, färg och form, samt placeras med den äldre
bebyggelsens gruppering.
I den detaljplan för området mellan Yttervägen och Siljansvägen som antogs
frö ett par år sedan (Norra Hjortnäsheden) slås b.l.a följande fast i fråga om
ny bebyggelse: Ny bebyggelse i Hjortnäsheden ska tillkomma på ett sätt som
innebär att skogskaraktären och det glesa och uppbrutna
bebyggelsemönstret i området kan bibehållas. Många bostadshus i
Hjortnäsheden har rödfärgade, ofärgade/gråsvarta och brunsvarta fasader.
För att bibehålla denna karaktär föreslås att nytillkommande bebyggelse
endast får uppföras med röda, grå eller brunsvarta träfasader, gärna målad
med slamfärg. Största tillåtna byggnadsarea (BYA) per tomt uppgår till max
250m2, varav max 200m2 för huvudbyggnad. Bebyggelse medges i högst två
våningar. Minst 1/3 av tomternas areal ska utgöras av skogsmark.
Skogsmarken ska ha skogskaraktär och dess naturliga markvegetation ska
bibehållas.
Vidare ska byggnaderna placeras så att hårda ingrepp i ytvegetation och
terräng undviks.
Den aktuella fastigheten ligger förvisso utom planlagt område. Den gällande
detaljplanen för Norra Hjortnäsheden bygger uppenbarligen på en
uttolkning av översiktsplanen, man kan på goda skäl anta att den har
tillkommit med hänsyn till hur övrig bebyggelse ser ut efter Yttervägen.
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Vad som föreskrivs där gäller än i högre grad området mellan Yttervägen
och Siljan. Det området är ännu mer exponerat för boende och andra som
färdas längs Yttervägen. Och det är därför i än högre angeläget att den
befintliga bebyggelsekaraktären bibehålls.
Den tilltänkta bebyggelsen på fastigheten avviker i mycket hög grad från
befintlig bebyggelse, såväl i storlek, form, materialval och i viss mån färg.
Enligt föreningens mening skulle ett beviljande av bygglov för ansökningen i
nuvarande skick strida mot plan- och bygglagen, kommunens översiktsplan
och de riktlinjer som fastställts för området i detaljplan för norra
Hjortnäsheden.
Byggnaderna kan mycket väl ha ett modernt uttryck och vi vill betona att vi
inte motsätter oss att tomten bebyggs. Tomten präglas av en för området
karaktäristik naturmark. Det är viktigt att man ser till helheten. Av den
anledningen är det viktigt att husen är anpassade efter topografin och inte
tvärtom.
Arkitekten har gjort en beskrivning av projektet enligt följande: Projektet
omfattar nybyggnad av ett enbostadshus med tillhörande garage och gästhus
på en sjötomt sluttande mot väster. På garagets övre plan finns dessutom en
gästlägenhet.
Tomten har idag relativt tät vegetation och är bebyggd med ett bostadshus
av grått timmer med sadeltak täckt av rött tegel samt en komplementbyggnad
av samma karaktär. De bägge husen kommer rivas för att ge plats för de
nya. Husen ligger idag en bit ner från genomfartsvägen och nås genom en
väg diagonalt dragen i den sluttande terrängen. Byggnaderna döljs delvis av
tomtens vegetation, och så är också tanken med de nya husen som är tänkt
att uppföras. Det nya bostadshuset ligger på ungefär samma plats som det
befintliga bostadshuset och kommer därför även det att dra nytta av det
naturliga insynsskyddet som vegetationen mot vägen är.
En av tomtens kvaliteter är sluttningen mot väster som ger både kvällssol,
sjöutsikt och kontakt med vattnet. För att ta tillvara på detta på bästa sätt är
byggnaderna placerade förskjutna längs en diagonal linje i sluttningen,
vilket gör att de inte skymmer varandra. För att anpassa sig mot terrängen
byggs de övre husen med sluttningsvåningar och de är sedan utvändigt
sammankopplade med terrasser och naturtrappor i olika nivåer.
Uppdelningen i tre byggnadsvolymer bryter ner skalan på projektet och
tillsammans med att delar av byggnadernas yta faktiskt göms under marken
så upplevs inte husen så stora som de egentligen är.
De nya byggnaderna har en sammanhållen karaktär för att skapa en
harmonisk helhet. Utformningen är samtida och bygger på att husen är ett
resultat av sin funktion och sitt läge. De har en sluten och mer solid karaktär
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mot vägsidan för att förhindra insyn medan det bryts isär och öppnar upp
mot sjösidan för att möta utsikt och ljus. Byggnaderna är gedigna och ska
utstråla hållbarhet, de är inte på tillfälligt besök på platsen.
Fasadens matta svartgrå tegel blir en naturlig övergång mellan landskap
och byggnad och det hittar igen sin färg och livfulla karaktär i de omgivande
trädens stammar. Formmässigt kan husen liknas vid block där varje
variation och varje detalj är urkarvad ur den ursprungliga formen.
Variationerna bryter ner skalan och skapar karaktär till byggnaden men de
har alla en funktion att fylla. De skapar möjlighet till utblickar, de ger tak
över entréer, de ger skyddade uteplatser, de ger stöd åt strukturer och de ger
skugga där vi behöver skugga och ljus där vi behöver ljus. Allt som allt i
syfte att skapa ett tryggt och funktionellt hem i byggnader som tillåts ha både
karaktär och en egen identitet.
Utskottet för samhällsbyggnad har tagit del av inkomna synpunkter och
anför följande: Fastigheten ligger utom detaljplan och utanför område med
riksintresse för kulturmiljö och utanför område med övrigt intresse för
kulturhistorisk värdefull bebyggelse. Vad gäller form på byggnaden så
skiljer den sig i det hänseendet att byggnaden är en ny modernistisk tolkning
och utgörs av två våningar och en suterrängvåning. Vad gäller färgsättning
utgörs den av en brunsvart kulör som också går att urskilja på den bebyggda
grannfastigheten
Utskottets fortsatta bedömning är att byggnaderna längs Yttervägen, är av
varierad karaktär där många av husen utgörs av både mindre och större
byggnadsvolymer. Någon enhetlighet i bebyggelsen finns inte utan en
varierad karaktär av bebyggelsen gör att det är svårt att hänföra till någon
speciell byggnadstradition. Då byggnaden är utformad med en suterrängdel
samt att byggnaden är indragen en bit in på fastigheten samt att
höjdskillnader mot Yttervägen är så stora så kommer inte byggnaden bli så
dominerande från Yttervägen sett.
Färgsättningen i brunsvart kulör bidrar till en harmonisering med omgivande
natur då mycket av vegetation sparas. I Leksands kommun överlag finns
många kulturhistoriskt värdefulla bebyggelser med faluröda fasader och
småskaliga byggnader i form av enkelstugor och parstugor som är värdefulla
kulturmiljöer och där bebyggelsens särdrag särskilt ska beaktas och en
anpassning skall göras till den omgivande bebyggelsen.
Området kring Yttervägen har inte den sammanhållna karaktären av
bebyggelse som många av de andra byarna i kommun.
Utskottet för samhällsbyggnad anser därför att de synpunkter som framförts
inte kan utgöra skäl att vägra sökt bygglov.
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Beslutsunderlag
Ansökan 2020-01-09
Situationsplan 2020-02-14
Ritningar 2020-01-03
Perspektivbilder 2020-02-14
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Strandskyddsdispens beviljas.
Som tomt får tas i anspråk hela den sedan tidigare ianspråktagna
tomtplatsen.
Bryggans yta får användas för ändamålet. Platsen ska fortfarande
vara tillgänglig för allmänheten och får inte privatiseras.
2. Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap.
31§.
3. Avgift: 62 505 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige.
Tidsfristen började löpa 2020-01-09 och beslut fattades 2020-02-20, 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
Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18c kan
anföras att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark.
Som särskilda skäl för strandskyddsdispens för bryggan enligt MB 7 kap. §
18c kan anföras att aktuell åtgärd är en anläggning som måste ligga vid
vatten.
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 §.
Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet
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2. Remissyttrande från Dala vatten och avfall, Dala Energi,
Stadsarkitekt
3. Granneyttrande
Upplysningar
Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet, varför utgången av besvärstiden
- tre veckor från den dag Länsstyrelsen fått del av beslutet - bör avvaktas.
För bryggan kan en anmälan om vattenverksamhet behövas. Sökanden
ombeds kontakta Länsstyrelsen Dalarna för detta.
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. Kontakta byggnadsinspektör Maths
Ydron 0247-80496.
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
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§ 32

Nybyggnad, en/tvåbostadshus, gäststuga, garage,
redskapsbod m fl byggnader,
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Rivning/flytt av bostadshus samt komplementbyggnader på fastigheten gavs
startbesked 2019-12-12. Nu avses bygglov för nytt bostadshus, gäststugor,
garage, redskapsbod och bastu samt flytt av befintlig timmerbyggnad inom
fastigheten.
Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området. Fastigheterna
ligger inom övrigt intresse för kulturmiljö.
Strandskydd råder enligt miljöbalken (MB) 7 kap. 13 §. Byggnadsförbud
råder enligt MB 7 kap. 15 §. Friluftsliv, växt- och djurlivet i området
påverkas inte av planerad byggnation då marken sedan tidigare är
ianspråktagen på fastigheten
ligger
utanför strandskyddat område.
Dalarnas Museum och kommunens stadsarkitekt har yttrat sig i ärendet.
Dala Vatten och avfall har yttrat sig eftersom en byggnad skulle placeras för
nära ledningar på tomten. Byggnaden har nu flyttats på situationsplanen.
Yttrande har inkommit från fastighetsägarna på
. De motsätter sig
att nybyggnation beviljas med föreslaget utseende och omfattning.
Alla yttranden bifogas i sin helhet till protokollsutdraget.

Beslutsunderlag
Ansökan 2019-10-21
Ritningar 2020-01-24
Planritning entrévåning 2020-02-04
Situationsplan 2020-01-24
Tomtplatsavgränsning 2020-02-10
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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.
3. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag:
Namn: Magnus Mårtensson
Adress: Torget 4, Leksand
4. Avgift: 62 505 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen
började löpa 2020-02-04 och beslut fattades 2020-02-20, 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.
Fastighetsägarna till grannfastigheten
hänvisar till att
nybyggnationen avviker markant från omgivande byggnadsmiljö och inte
passar in i den traditionella byggnadsstil som kännetecknar byggnaderna runt
omkring och att detta skulle medföra att den traditionella miljön förfars.
Utskottet för samhällsbyggnad gör dock bedömningen att den planerade
byggnationen har en förankring i bebyggelsekaraktären som finns i Leksand
som exempelvis den faluröda träfasaden och grupperingen av hus i
gårdsbildning mm. Utskottet gör även bedömningen att de tre fastigheternas
areal väl klarar av den volym som ansökan avser utan att för den delen bli
dominerade i omgivningen.
Dalarnas museum har i ett första yttrande förordat att befintliga byggnader
skulle bevaras. Detta vill dock inte sökanden och fastigheten ligger inte inom
detaljplan eller riksintresse för kulturmiljö och utskottet för samhällsbyggnad
har därför i enlighet med rådande lagstiftning lämnat ett startbesked för
rivning. Museet har sedan i ett kompletterande yttrande lämnat synpunkter
hur de anser att man bör placera och utforma nytillkommande bebyggelse.
Detta har framförts till sökanden.
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Stadsarkitekten har fört en dialog med sökanden och dess arkitekt och vissa
ändringar av ritningar har gjorts i ärendet.
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 byggnaderna 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. Strandskyddsdispensens
giltighetstid sammanfaller med bygglovet.
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. 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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§ 33

Nybyggnad garage, uthus/förråd,
strandskyddsdispens,
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området. Ansökan avser
nybyggnad av garage/förråd och strandskyddsdispens för nybyggnad av
garage/förråd. Aktuell plats är belägen vid sjön Insjön.
Strandskydd råder enligt miljöbalken (MB) 7 kap. 13 §. Byggnadsförbud
råder enligt MB 7 kap. 15 §. Friluftsliv, växt- och djurlivet i området
påverkas inte av planerad byggnation. Platsen är sedan tidigare
ianspråktagen och bebyggd med fritidshus.
Rivningslov för befintligt fritidshus samt bygglov och strandskyddsdispens
för nybyggnad av bostadshus har tidigare beviljats 2019-11-21 § 179. Nu vill
sökanden även uppföra ett garage på fastigheten men som delvis hamnar
utanför bestämd tomtplats.

Beslutsunderlag
Ansökan 2020-01-13
Ritning 2020-01-13
Situationsplan 220-01-13
Tomtplatsavgränsning 2020-02-04
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Strandskyddsdispens beviljas. Som tomt får tas i anspråk den
redovisade tomtplatsen där den nu omfattar även garagebyggnaden.
Tomtplatsen ska avgränsas mot vattnet med staket eller gärdesgård.
2. Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 31
a §.
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3. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av PBL 10
kap. 23 §. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta
ärende
4. Med detta startbesked beslutar utskottet för samhällsbyggnad att
kontrollplanen fastställs. Kontrollplanen ska inlämnas till
byggavdelningen som underlag för slutbesked.
5. Avgift: 7757 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen
började löpa 2020-01-13 och beslut fattades 2020-02-20, 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 utgör kompletteringsåtgärd enligt PBL 9 kap. 30 §.
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap.
30 §.
Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet
2. 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 §).
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.
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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
Länsstyrelsen

Justeras

Utdrag bestyrks

38

3(3)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-02-20
Utskottet för samhällsbyggnad

§ 34

Nybyggnad bastu, anmälan, strandskyddsdispens
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser bygglov och strandskyddsdispens för bastu. Aktuell plats är
belägen vid sjön Styrsjön. Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte
för området.
Strandskydd råder enligt miljöbalken (MB) 7 kap. 13 §. Byggnadsförbud
råder enligt MB 7 kap. 15 §.
Sökanden vill uppföra en bastubyggnad 30 m ifrån huvudbyggnad.
2019-12-12 togs beslut om kommunicering för avslag och sökanden
Sökanden har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter. 2020-01-26
inkom sökandens synpunkter som anger att kommunen i sin
strandskyddsinventering 2012 angett området som ockuperad strand samt
strand som inte känns tillgänglig för allmänheten. Sökanden menar också att
hela tomten kan tas som tomtplats då sökanden menar att hela tomten redan
är ianspråktagen och att hemfridszon enl. bilaga 1 också skulle gälla hela
fastigheten.
Strandskyddsinventering 2012 som sökanden hänvisar till är enbart en
inventering och ett hjälpmedel för att få en snabb överblick hur områden kan
se ut. Den i sig är inget skäl att bevilja strandskyddsdispens ifrån, utan en
bedömning måste göras i alla ärenden som dispens söks.
Byggenheten har varit på plats och gör bedömningen att placeringen av
bastubyggnaden inte är i redan ianspråktagen tomtmark. Byggenheten gör
bedömningen att den ligger utanför upplevd hemfridszon och att en beviljad
dispens skulle utöka hemfridszonen så pass så att det kommer att avhålla
allmänheten att röra sig fritt i det strandskyddade området. Det är den enda
naturliga passagen för att röra sig i området.

Justeras

Utdrag bestyrks

39

1(3)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-02-20
Utskottet för samhällsbyggnad

Beslutsunderlag
Ansökan 2019-10-15
Situationsplan 2019-10-15
Ritningar 2019-10-15
Yttrande 2020-01-26
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Strandskyddsdispens beviljas inte.
2. Bygglov beviljas inte.
3. Avgift: 2325 kronor (faktura skickas separat)
Motivering
Aktuell ansökan strider mot MB 7 kap. 13, 14, 15 §§ . Särskilda skäl för
strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18c saknas då platsen där sökanden
vill uppföra bastubyggnaden inte är ianspråktaget på det sätt så att
strandskyddsdispens kan beviljas. Placeringen upplevs inte hamna inom
hemfridszonen
Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet
2. Yttrande från sökanden
Upplysningar
Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet, varför utgången av besvärstiden
- tre veckor från den dag Länsstyrelsen fått del av beslutet - bör avvaktas.
Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet.
Hur man överklagar
Om Du vill överklaga detta beslut skall Du skriva till Leksands kommun,
Byggenheten, 793 80 Leksand, 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
Länsstyrelsen
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