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Ärendelista

§ 35 Sektorschefen informerar
§ 36 Avdelnings-/enhetschefer informerar
§ 37 Tillstånd för försäljning av tobaksvaror vid Circle K i Leksand
§ 38 Godkännande kulturmiljöprogram, etapp 1 B del 1
§ 39 Överläggningsärende - Bostadsförsörjningsplan 2020-2025
§ 40 Förlängt tidsbegränsat bygglov för lägenhet, affärsfastighet 
§ 41 Nybyggnad maskinhall/carport 
§ 42 Tillbyggnad garagebyggnad, industribyggnad 
§ 43 Förhandsbesked för Nybyggnad ekonomibyggnad, 
§ 44 Nybyggnad industribyggnad, skylt 
§ 45 Utredning om översyn strandskyddet
§ 46 Nybyggnad en/tvåbostadshus, 
§ 47 Överklagande av handläggningsavgift för handläggning av ärende gällande 

enskilt avlopp
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§ 35

Sektorschefen informerar

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

 Coronainfo – Krisorganisationen är aktiverad i kommunen. Möten fm 
+ em. Fokus på personalförsörjning. Tungt för näringslivet.

 Siljansvägen buller
 SPF trafikgrupp möte
 Moskogsvägen. Länsstyrelsen beslut inväntas.
 Rättviksutredning. 
 Gata/parkutredning
 Fastighetsskötare m.m.
 Logistiknav Insjön
 Leksands handel - möte förra veckan. Roliga torsdagar fortsätter.
 Budgetprognos: - 500 tkr

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg
Kvalitetsutvecklare Andrew Tutt-Wixner
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§ 36

Avdelnings-/enhetschefer informerar

Beskrivning av ärendet
Anna Ograhn, chef strategisk planering, informerade om pågående arbeten 
från avdelningen bland annat följande:

 Trafikfrågor: G/C vägar, enskilda vägar, m.m.
 Naturvård: naturreservat m.m.
 Energi: föreläsningar m.m.

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

 Bygg: Fortsatt stor ärendeinströmning. Administrativ hjälp från 
kundtjänst.

 Miljö: Rekrytering av miljöchef. Intervjuer pågår.
Rekrytering påbörjad av vikarierande miljöinspektör.
På grund av Corona drar miljöinspektörerna ner på tillsynen i 
verksamheterna. Livsmedelsinspektörerna gör tillsyn i mataffärerna. 
Ingen tillsyn genomförs på äldreboenden.

 Dom från Förvaltningsrätten gällande bostadsanpassningsbidrag – 
Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet och återförvisar 
målet till Leksands kommun för vidare utredning och beslut.

Malin Bengtsson, planchef, informerade om pågående ärenden inom 
avdelningen bland annat följande:

 Fokus på rekrytering av planarkitekt. Intervjuer påbörjas. 
Förstärkning av GIS sidan under 6 månader.

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg
Kvalitetsutvecklare Andrew Tutt-Wixner
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§ 37 Dnr 2020/215

Tillstånd för försäljning av tobaksvaror vid Circle K i 
Leksand

Beskrivning av ärendet
Siljansbygdens Livs & Bensin 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 2019-11-05 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2020-02-20
Utredning daterad 2019-11-05

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Med stöd av 5 kapitlet 3 § Lag om tobak och liknande produkter 

(2018:2088) bevilja tillstånd till Siljansbygdens Livs & Bensin AB,  
     org nr 556782-9014 att som detaljhandel bedriva försäljning av 

      tobaksvaror vid bensinstationen på adress Limhagen 4, 793 31  
      Leksand 

Beslutet skickas till
Anette Blomqvist, folköls- och tobakshandläggare
Siljansbygdens Livs & Bensin AB, Limhagen 4, 793 31 Leksand
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§ 38 Dnr 2016/561

Godkännande kulturmiljöprogram, etapp 1 B del 1

Beskrivning av ärendet
Sektorn för samhällsutveckling har tagit fram en första del av 
Kulturmiljöprogram för Leksands kommun. Programmet beskriver 
värdefull bebyggelse och innehåller ställningstaganden kring vilka 
karaktärsdrag som är särskilt viktiga att värna. 

Kulturmiljöprogrammet ska bli underlag för den nya översiktsplanen. 
Programmet ska även fungera som stöd vid handläggningen av plan- och 
bygglovsärenden. Det är ett kunskapsunderlag som ska tydliggöra 
kulturmiljöns egenskaper och karaktäristik, utan att dessa vägts mot andra 
intressen. Beslutet om vad som är lämpligt att göra på en viss byggnad eller i 
ett visst område sker i det enskilda plan- eller bygglovärendet. Programmet 
ska även inspirera fastighetsägare att vårda sina fastigheter. 

Projektet har delats i två etapper, etapp 1 sträcker sig från hösten 2018 till 
våren 2020 och etapp 2 pågår under år 2020. 

Kulturmiljöprogrammets etapp 1
Arbete med kulturmiljöprogrammets har pågått sedan hösten 2018 och 
omfattar framförallt områden av riksintresse. Arbetet påbörjades med ett 
församråd där allmänheten, via en kartapp, fick lämna förslag på vilka 
byggnader eller platser de tyckte skulle uppmärksammas i arbetet. 
Församrådet lanserades under julmarknaden 2018 i Leksand och pågick till 
mitten av januari 2019. Det inkom ca 80 förslag från allmänheten under 
församrådet. 

Kulturmiljöprogrammet presenteras i olika former, bl.a. i en webbaserad 
form som riktar sig till allmänheten. Här förklaras vad 
kulturmiljöprogrammet är och vilken lagstiftning det utgår från. Här är det 
dock framförallt möjligt att läsa om sin egen by och det finns länkar till 
pdf:er för de områden som ingår. Därtill finns en sida som förklarar viktiga 
företeelser i bygdens historia. Dessutom finns resultatet i kommunens egen 
kartbas där framförallt plan- och bygglovhandläggare kan använda det som 
stöd i sitt dagliga arbete. 

Den del av etapp 1 som är färdig t.o.m. februari 2020, benämnd 1B, föreslås 
godkännas av utskottet den 19 mars 2020 för att kunna användas som 
beslutsunderlag i plan- och bygglovärenden. Eftersom arbetet kommer att 
fortgå under år 2020, kan det komma att göras redaktionella ändringar i det 
material som nu föreslås godkännas, för att materialet ska vara enhetligt.
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Utskottet föreslås så småningom även godkänna de rapporter som kommer 
att färdigställas till den 30 juni 2020, deletappen benämns 1B del 2. 
Godkännande av den delen kan ske i augusti 2020. När även etapp 2 är klar 
och godkänd av utskottet för samhällsbyggnad i november 2020 föreslås att 
kommunfullmäktige antar det kompletta kulturmiljöprogrammet, våren 
2021. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2020-02-26

Rapporter för:

- Edshult
- Källberget
- Åkerö
- Övermo
- Källbergsgärdet
- Västannor  
- Ytteråkerö 
- Smedby 
- Ljusbodarna 
- Skinnaråsen 
- Södra Nålberg 
- Yttermo 
- Björkberg 
- Bjönnberget 
- Dammskog-Skallskog 
- Gråda 
- Hedby 
- Korpholen 
- Norr och sör Rälta 
- Rältlindor  

Yrkanden
Sebastian Larsson (M): Dra ur rapporterna för Åkerö, Edshult och Källberget 
och godkänna övriga rapporter.
Markus Kummu (V): Godkänna alla rapporter som framtagits i etapp
1 B del 1. 

Propositionsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet bifaller 
Sebastian Larssons (M) förslag.
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Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Godkänna de rapporter som framtagits i etapp 1 B del 1 med 

undantag av Åkerö, Edshult och Källberget som dras ur.

Beslutet skickas till
Stadsarkitekt/chef strategisk planering Anna Ograhn
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§ 39 Dnr 2019/1388

Överläggningsärende - Bostadsförsörjningsplan 2020-
2025

Beskrivning av ärendet
Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun 
ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Riktlinjer, mål och insatser 
dokumenteras i en bostadsförsörjningsplan. Syftet med planeringen är att 
skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder samt att 
främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och 
genomförs.
Bostadsförsörjningsplanen ska innehålla uppgifter om kommunens mål för 
bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, kommunens planerade 
insatser för att nå uppsatta mål samt hur kommunen har tagit hänsyn till 
relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av 
betydelse för bostadsförsörjningen.
Bostadsförsörjningsplanen ska antas av kommunfullmäktige under varje 
mandatperiod. Förändras förutsättningarna för den antagna planen ska en ny 
bostadsförsörjningsplan upprättas och antas av kommunfullmäktige.
Kommunen upprättade år 2016 den första bostadsförsörjningsplanen, som 
sträckte sig mellan åren 2016 och 2020. Den har nu utvärderats för att se hur 
väl de mål och insatser som sattes upp har uppfyllts och hur befolkningen 
och bostadsbeståndet har utvecklats under den aktuella perioden. Därtill har 
en ny bostadsförsörjningsplan, som sträcker sig mellan åren 2020 och 2025, 
tagits fram.
Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med 
berörda kommuner och ge Länsstyrelsen, Region Dalarna och andra 
regionala organ tillfälle att yttra sig. Under samrådstiden inkom 3 stycken 
yttranden utan synpunkter från Länsstyrelsen, Falu kommun och Gagnefs 
kommun. 

Sektorns/avdelningens bedömning
Bostadsförsörjningsplanen är en viktig del för att nå kommunens tillväxtmål 
om 18 000 invånare år 2025. I slutet av år 2019 var befolkningen i 
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kommunen ca 15 800 personer. En förutsättning för att nå målet är tillgången 
på planlagd mark för att kunna bygga attraktiva och ändamålsenliga bostäder 
i takt med att befolkningen ökar. Bostadsförsörjningsplanen ger en bild av 
hur de övergripande bostadsfrågorna i kommunen ska hanteras samt 
redovisar vilka konkreta åtgärder som kommunen ska vidta och vilka 
områden som ska prioriteras. Bostadsförsörjningsplanen grundar sig på de 
områden som är redovisade som möjliga för nya bostäder i översiktsplanen 
från 2014. 
Bostadsförsörjningsplanen visar på en planberedskap som möjliggör en 
befolkningsökning med ca 3000 personer. 

Beslutsunderlag
Bostadsförsörjningsplan 2020 – 2025 
Uppföljning Bostadsförsörjningsplan 2016- 2020 
Tjänsteutlåtande daterat 2020-02-25

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnad, Stadsarkitekt/chef strategisk planering Anna Ograhn
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§ 40

Förlängt tidsbegränsat bygglov för lägenhet, 
affärsfastighet 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser förlängning av tidsbegränsat bygglov för bostadslägenhet i 
befintlig byggnad. Lägenheten är belägen i en del av Leksands Hemslöjds 
byggnad. 
Stadsplan gäller för området. Åtgärden strider mot stadsplan.
Fastigheten får enligt gällande stadsplan endast utnyttjas till kulturella 
ändamål. Stadsplanen medger bostad dock endast i syfte till bevakning över 
området. 
Den 14 februari 2012 beviljades ett tillfälligt bygglov för bostadslägenhet i 
del av Leksands hemslöjds byggnad. Bygglovet var tidsbegränsat till fem år. 
Tidsbegränsade bygglov får ges i maximalt femton år. Efter aktuell 
förlängning, med ytterligare fem år, vunnit laga kraft kan således ett 
liknande lov ges om max två år enligt nuvarande lagstiftning. 

Beslutsunderlag
Ansökan 2020-02-26

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Tidsbegränsat bygglov beviljas att gälla i fem (5) år från 

lagakraftdatum i enlighet med plan- och bygglagen (PBL)9 kap. 33 §.
2. Startbesked för att påbörja åtgärden har godkänts 2012-02-14 med 

stöd av PBL 10 kap. 23 §. 

Utskottet för samhällsbyggnad beslutar att åtgärder får tas i bruk i de 
delar som omfattas av beslutet utan att slutbesked har meddelats. 

3. Avgift: 5392 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2020-02-26 och beslut fattades 2020-03-19, vilket innebär 
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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 överensstämmer med förutsättningarna för tidsbegränsat lov enligt 
PBL 9 kap. 33 §. 

Åtgärden är redan ianspråkstagen i enlighet med tidigare beviljat lov. 

Bilagor
1. Ansökan, bilagor enligt tidigare beviljat tidsbegränsat lov

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.  

Byggnadsverket får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 
utskottet för samhällsbyggnad beslutade om 2012-02-14
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
Sökande
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§ 41

Nybyggnad maskinhall/carport 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området. Ansökan avser 
nybyggnad av maskinhall/carport för ett markentreprenadsföretags 
verksamhet.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Ingen av dessa grannar har inkommit med yttrande, däremot en 
granne längre bort  som framför allt påtalar att 
översiktsplanen identifierar området utmed Hedgattu som lämpligt för 
bostäder och att det i översiktsplanen även står att verksamheter som 
etableras i Tällberg inte skall vara störande för Tällbergs omgivning. Även 
utformning av byggnaden samt farhågor om trafikproblem finns med i 
yttrandet. Hela yttrandet bifogas protokollsutdraget.
Stadsarkitekten skriver i sitt yttranden att fastigheten ligger i utkanten av ett 
område som i översiktsplanen omfattas av rekommendationer kring 
utformning kallat ”JOBY”, jordbruksbykaraktär. Kringliggande bebyggelse 
har ingen sammanhållen karaktär och aktuell fastighet ligger angränsande 
mot skogsmark och endast delar av tomten ligger inom området JOBY. I 
bygglovet är det angivet att taket ska utföras i svart plåt och fasader av röd 
plåt. För att upplevelsen av bygganden ska smälta in bättre i omgivningen 
bör både tak och fasad vara röda och då en lite mörkare röd ton som 
anknyter till de faluröda byggnaderna. 
Miljöenheten tillstyrker bygglov för garagebyggnad, men upplyser om att 
avlopp från oljeavskiljare inte får ledas till hushållsavlopp, utan ska ledas till 
separat anläggning. Anmälan ska lämnas till miljöenheten. Oljeavskiljare ska 
uppfylla kraven i Svensk standard SS-EN 858-1 och 858-2.
Trafikenheten har ingen erinran.
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Beslutsunderlag
Ansökan 2020-01-22
Ritning 2020-01-22
Situationsplan 2020-01-22

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: Jan Erik Stors
Adress: Bergsängs backar 65, Leksand

3. Avgift: 22 377 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2020-01-22 och beslut fattades 2020-03-19, vilket innebär att lagstadgade 
tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 
a § plan- och bygglagen(2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår av bilagan.

Motivering
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av 
mark- och vattenresurserna enligt miljöbalken 3 kap samt med den 
kommunala översiktsplanen.
Ansökt åtgärd uppfyller kraven i PBL 2 kap. och ska inte föregås av 
detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i PBL 4 kap. 2 eller 3 §.
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap. 
31 §.
Eftersom den aktuella fastigheten endast delvis ligger inom området utpekat 
i översiktsplanen som jordbruksbykaraktär och gränsar mot skogen görs 
bedömningen att den sökta åtgärden inte nämnvärt skulle påverka 
bykaraktären. Eftersom marken även sluttar ner från byvägen kommer 
byggnaderna inte att vara särskilt iögonfallande.
Vid eventuella problem med t ex buller kan det bli en fråga för miljöenheten 
att ge verksamheten restriktioner.

Upplysningar
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked 
(enligt PBL 10 kap 3§). Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk 
trots att det inte fått laga kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet 
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar eftersom beslutet kan komma att 
upphävas om det överklagas.
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Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt 
samråd bifogas beslutet.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt PBL 10 
kap. 4 §. Signerad kontrollplan ska inlämnas som underlag för slutbesked.
Utskottet för samhällsbyggnads beslut om startbesked upphör att gälla den 
dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §).
Beslutet får laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes 
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet.

Hur man överklagar
Om Du vill överklaga detta beslut skall Du skriva till Leksands kommun, 
Byggenheten, 793 80 Leksand, 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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§ 42

Tillbyggnad garagebyggnad, industribyggnad  

Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:  

Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området.

Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Synpunkter har inkommit från en fastighetsägare som påtalar 
förljande: Som sakägare har jag fått möjlighet att yttra mig över 
ovanstående ansökan. Därför vill jag anföra följande:
Den föreslagna tillbyggnaden ligger i ett bostadsområde. Den kommer att 
försämra min utsikt påtagligt. Det har jag och John konstaterat tillsammans. 
Jag tror och hoppas dock att han kommer att agera så att skadan för min del 
minimeras.
Det jag är bekymrad över är hur fastigheten kommer att kunna användas i 
framtiden. Särskilt gäller detta om byggnaden säljs. Därför vill jag påtala 
följande, som framför allt har att göra med risk för störande verksamhet: 
-Det är oklart för vad tillstånd kommer att ges. På ritningar som kommunen 
visar upp står förråd. Samtidigt är det flera dubbelgarage som finns 
inritade, med stora utgrävningar som ska göras. Det står också i ansökan att 
den lokal som ska byggas ut definieras både som garage och 
industribyggnad. Med andra ord finns det en risk att byggnaden i framtiden 
kommer att inrymma störande verksamhet.
-OM det är industribyggnad som kommer att uppföras behöver det avvägas 
om detta är rätt plats, eftersom det finns industriområden där byggnation 
kan uppföras. 
-OM det är förråd kan det avvägas om det behövs så många in- och 
nedfarter. En mer begränsad tillbyggnad minimerar risken för framtida 
industri.
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-Är det bilar som ska förvaras kan det också avvägas om detta är rätt plats. 
Rimligare vore på den tomt där den som ansöker om tillbyggnad bor. Där 
finns gott om utrymme och inte samma risk för framtida förändring av 
ägarskap.
Utskottet för samhällsbyggnad har tagit del av synpunkterna och påtalar 
följande. Bygglov har sökts för garagebyggnad/Industribyggnad och det är 
det ändamålet som prövningen avser. Byggnaden används idag som 
förvaring och renovering av diverse fordon. Blir det en störande verksamhet 
i framtiden kan det inkomma anmälan till miljökontoret som då tittar på 
åtgärden. Synpunkterna föranleder inte utskottet för samhällsbyggnad att inta 
en negativ ställning i ärendet. 
Dala Energi Elnät AB har yttrat sig och påtalar att de innehar 
områdeskoncession för elnätsverksamhet inom det område som berörs av 
samrådet. Områdeskoncessionen ger oss rätt att bygga och förvalta 
elanläggningar med en spänning 0,4- 20 kV, vilket bl.a. innebär 
anslutningsplikt av elanläggningar. 
Dala Energi har inga ledningar som berör fastigheten  förutom 
serviskabeln som matar fastigheten så vi har inga invändningar mot 
bygglovet.
DVAAB har ingen erinran mot att bygglov beviljas enligt ansökan. Dock har 
vi vissa förbehåll i och med att den nya byggnaden redovisas över två 
fastigheter . 
VA-anläggningsavgift skall i normalfallet erläggas för varje bebyggd 
fastighet inom verksamhetsområdet. DVAABs tolkning i detta fall är att 
byggnaden tillhör fastigheten  även efter tillbyggnad och 
därför skall ingen extra förbindelsepunktsavgift eller servispunktsavgift 
erläggas trots att även  nu bebyggs. Då byggnadens bruttoarea 
ökar till över 200 m2 ska dock en extra lägenhetsavgift erläggas. 
Fastighetsägaren skall lämna in blankett till DVAAB om ”ökning av 
byggnadsyta” som återfinns på DVAABs hemsida dalavattenavfall.se.
Det som sägs i stycket innan innebär inte att anläggningsavgift skall anses 
vara betald för fastigheten . Om fastigheterna inte slås ihop och 
ytterligare bygglov för fristående byggnad söks på  ska 
anläggningsavgift enligt gällande VA-taxa erläggas.

Beslutsunderlag
Ansökan 2020-01-31
Ritning 2020-01-31
Situationsplan 2020-01-31
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Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 

31§.
2. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av PBL 10 

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

3. Avgift: 19 980 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2020-01-31 och beslut fattades 2020-03-19, vilket innebär 
att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte 
reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen(2010:900). Hur avgiften 
är fastställd framgår av bilagan.

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

Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet
2. Remissyttrande från Davab och Dala Energi 
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 i god tid innan. 
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Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt PBL 10 
kap. 4 §.
Signerad kontrollplan ska inlämnas som underlag för slutbesked.

Utskottet för samhällsbyggnads beslut om startbesked upphör att gälla den 
dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §).

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

Hur man överklagar
Om Du vill överklaga detta beslut skall Du skriva till Leksands kommun, 
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se.
Tala om i brevet vilket beslut Du överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför 
Du menar att utskottet för samhällsbyggnads beslut är felaktigt och vilken 
ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Utskottet för samhällsbyggnad måste ha fått Ditt överklagande inom tre 
veckor från den dag Du fick del av beslutet. 

Utskottet för samhällsbyggnad sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen 
i Dalarnas län för prövning.

Beslutet skickas till
Sökanden 

Underrättelse grannar

19

mailto:kundtjanst@leksand.se


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(3)

Sammanträdesdatum
2020-03-19

Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

§ 43

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. 
Beslut om kommunicering om avslag tog 2020-01-23. Sökanden har beretts 
tillfälle att inkomma med synpunkter. 2020-02-27 inkom sökanden med ett 
yttrande där sökanden anger tanken är att under 2 år ha får och/eller hästar på 
bete samt var tredje år odla på marken. Sökanden anger vidare att ett 
vindskydd är en förutsättning för att kunna bedriva jordbruk på fastigheten 
och att det är ett allmänintresse, då marken är brukningsvärd jordbruksmark, 
som i driften har behov av ett vindskydd.
Fastigheten brukas idag av en aktiv jordbrukare och ingår i ett större 
odlingsområde, varvid LRF ställer sig negativa till bebyggelse på 
fastigheten. 
Stadsarkitekten har yttrat 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
Fastigheten ligger som en del i en lunga av odlingslandskap med bostäder på 
båda sidorna.
Sökanden bedriver idag ingen jordbruksverksamhet vilket medför att 
byggnaden inte kan ses som en ekonomibyggnad för jordbruksverksamhet, 
utan byggnaden i så fall får ses som förråd/uthus. Ett positivt förhandsbesked 
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för uthus inte är lämplig på fastigheten, då marken redan odlas aktivt och att 
ett uthus på fastigheten skulle inskränka på odlingsområdet.
Bebyggelse på den aktuella fastigheten skulle också innebära att upplevelsen 
av det öppna odlingslandskapet förändras avsevärt och strider därför mot 
Plan- och Bygglagen 2 kap 1 och 2 §§ och 3 kap 1 § samt mot Miljöbalken 3 
kap 6 §. 

Beslutsunderlag
Ansökan 2019-11-11
Situationsplan 2019-11-11
Ritningar 2019-11-11
Yttrande LRF
Yttrande stadsarkitekt Anna Ograhn
Yttrande sökanden 2020-02-27

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Åke Arnesson (BP) i handläggningen i detta 
ärende

Utskottet för samhällsbyggnad beslut
1. Förhandsbesked kan inte beviljas.

Motivering
Enligt PBL 2 kap. 2 § ska planläggning och prövningen i ärenden om lov 
eller förhandsbesked enligt denna lag syfta till att mark- och vattenområden 
användas för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med 
hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan 
användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. 
Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområdena i MB 3 och 
4 kap. tillämpas.
Enligt MB 3 kap. 6 § ska markområden som är av riksintresse för 
naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Enligt PBL 2 kap. 2 och 3 §§ 
ska marken användas för de ändamål området är mest lämpat med hänsyn till 
beskaffenhet, läge och föreliggande behov. Företräde ska ges sådan 
användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. 
Enligt PBL 2 kap. 4 § får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om 
marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet

Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet
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2. Remissyttrande från LRF, stadsarkitekt Anna Ograhn

Upplysningar
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
LRF
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§ 44

Nybyggnad industribyggnad, skylt 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

För området gäller detaljplan. Aktuell fastighet är bebyggd. 
Åtgärden avser nybyggnad av industribyggnad samt uppförande av skylt.
Åtgärden strider mot detaljplan då ett utfartsförbud mot Insjövägen 
föreligger. Utfartsförbudet är 31 meter från Insjövägen. Denna sträcka är 
otroligt tilltagen då sökanden avser att inrätta en infart till fastigheten som 
ligger 14 meter från Insjövägen. Sökanden har dock påtalat att större 
transporter inte skall in på området utan ev. avlastning skall ske efter 
lokalgatan. Trafikingenjör Lars Lindblom har fått tillfälle att yttra sig över 
ansökningen och påtalar att: Med en styrning av de egna transporterna i 
enlighet med Eriks synpunkter så har Trafikenheten inget att erinra mot 
föreslagen lösning.
Detta i kombination med att trafikregler även reglerar att man inte får 
svänga in på en väg om det finns hinder som innebär att man inte ”kommer 
ifrån” vägen man svänger av som innebär att man själv blir ett hinder i 
trafiken.
Avvikelsen bedöms därför vara förenlig med detaljplanens syfte och kan 
kännetecknas som en liten avvikelse mot gällande detaljplan.
Dala Vatten Dala Vatten och Avfall AB (DVAAB) har tagit del av ansökan 
om bygglov på fastigheten på . Ansökan gäller en större 
verksamhetslokal med en lokalyta på 1135 m2. Fastigheten ligger inom 
verksamhetsområdet för vatten och avlopp och befintliga byggnader är redan 
ansluten till nätet.       
Våra synpunkter Den tillkommande byggnaden är en stor byggnad och det är 
en avsevärd ökning av hårdgjord yta. Den tillkommande hårdgjorda ytan 
bedöms vara ca 2500 m2. För att inte överbelasta den allmänna anläggningen 
krävs att fastighetsägaren ordnar med ett fördröjningsmagasin på 
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motsvarande 25 m3 innan dagvattnet kan släppas på den allmänna ledningen. 
Detta i enlighet med kommunens dagvattenpolicy att 10 mm regn skall 
fördröjas inom respektive fastighet. Anslutningsavgift är betald sen tidigare 
men då lokalytan ökar så kommer tillkommande s.k. lägenhetsavgifter 
tillkomma enligt gällande VA-taxa. Fastighetsägaren skall innan den nya 
byggnaden tas i bruk anmäla om utökning av byggnadsyta genom blankett 
som återfinns på dalavattenavfall.se. Om fastighetsägaren önskar att en extra 
anslutningspunkt anläggs så kommer  den medföra tillkommande avgifter 
enligt gällande VA-taxa. I god tid innan byggnationen inleds skall 
fastighetsägaren kontakta DVAAB om man önskar extra anslutningspunkt. 
Nedan illustreras vad fastighetens förbindelsepunkt ligger idag. Det är även 
möjligt att flytta förbindelsepunkten. Då betalar fastighetsägaren den 
faktiska kostnaden för arbetet plus arbetskostnaden för att ”döda” den gamla 
anslutningen.
Dala Energi har inte inkommit med några synpunkter.

Beslutsunderlag
Ansökan 2020-01-08
Ritning 2020-02-17
Situationsplan 2020-01-08

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. Avgift: 59 314 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2020-02-17 och beslut fattades 2020-03-19, vilket innebär 
att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte 
reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen(2010:900). Hur avgiften 
är fastställd framgår av bilagan.

Motivering
Åtgärden ligger inom område med gällande detaljplan. Åtgärden innebär en 
avvikelse mot detaljplanen. Avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte 
och tillgodoser ett angeläget gemensamt intresse eller ett allmänt intresse 
eller innebär en sådan användning av mark eller vatten som utgör ett 
lämpligt komplement till den användning som bestämts i detaljplanen. 
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov i enlighet med PBL 
9 kap. 31 c §.
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Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet
2. Remissyttrande från Davab och Dala Energi

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 i god tid innan.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt PBL 10 
kap. 4 §.
Signerad kontrollplan ska inlämnas som underlag för slutbesked.

Utskottet för samhällsbyggnads beslut om startbesked upphör att gälla den 
dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §).

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

Hur man överklagar
Om Du vill överklaga detta beslut skall Du skriva till Leksands kommun, 
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se.
Tala om i brevet vilket beslut Du överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför 
Du menar att utskottet för samhällsbyggnads beslut är felaktigt och vilken 
ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Utskottet för samhällsbyggnad måste ha fått Ditt överklagande inom tre 
veckor från den dag Du fick del av beslutet. 

Utskottet för samhällsbyggnad sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen 
i Dalarnas län för prövning.

Beslutet skickas till
Sökanden 
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§ 45 Dnr 2020/293

Utredning om översyn strandskyddet

Beskrivning av ärendet
I samband med Regeringens kommittédirektiv angående översyn av 
strandskyddet har Leksands kommun bjudits in för att tillsammans med två 
andra dalakommuner och Länsstyrelsen Dalarna att träffa utredarna på 
Länsstyrelsen i Falun 2020-02-13.
Detta yttrande är lite synpunkter på strandskyddet från verkligheten och ska 
ses som en komplettering av synpunkter till den särskilda utredaren 
Catharina Håkansson Boman.

Beslutsunderlag
Regeringens direktiv 2020-03-04
Utredarnas bildspel 2020-03-04
Bilaga yttrande Leksands kommun

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Utskottet för samhällsbyggnad antar yttrandet som sitt eget och 

översänder detta till särskild utredare Catharina Håkansson Boman

Bilagor
1. Yttrande från Leksands kommun gällande strandskydd

Beslutet skickas till
Särskild utredare Catharina Håkansson Boman
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§ 46

Nybyggnad en/tvåbostadshus, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

  
Ansökan avser nybyggnad av bostadshus. För området gäller detaljplan.
Stadsarkitekten har ingen erinran då åtgärden stämmer överens med gällande 
detaljplan.

Beslutsunderlag
Ansökan 2020-02-10
Ritning 2020-02-10, planritning, 2020-02-28
Situationsplan 2020-02-10

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

§.
2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 

kontrollansvarig godtas byggherrens förslag:
Namn: Jan Erik Stors
Adress: Bergsängs backar, Leksand

3. Avgift: 23 896 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2020-02-28 och beslut fattades 2020-03-19, vilket innebär att lagstadgade 
tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 
a § plan- och bygglagen(2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår av bilagan.

Motivering
Åtgärden ligger inom område med gällande detaljplan. 
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap. 
30 §.
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Upplysningar
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked 
(enligt PBL 10 kap 3§). Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk 
trots att det inte fått laga kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet 
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar eftersom beslutet kan komma att 
upphävas om det överklagas.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt 
samråd bifogas beslutet. 
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt PBL 10 
kap. 4 §. Signerad kontrollplan ska inlämnas som underlag för slutbesked.
Utskottet för samhällsbyggnads beslut om startbesked upphör att gälla den 
dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §).
Beslutet får laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes 
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet.

Hur man överklagar
Om Du vill överklaga detta beslut skall Du skriva till Leksands kommun, 
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se.
Tala om i brevet vilket beslut Du överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför 
Du menar att utskottet för samhällsbyggnads beslut är felaktigt och vilken 
ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Utskottet för samhällsbyggnad måste ha fått Ditt överklagande inom tre 
veckor från den dag Du fick del av beslutet. 

Utskottet för samhällsbyggnad sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen 
i Dalarnas län för prövning.

Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 47

Överklagande av handläggningsavgift för handläggning 
av ärende gällande enskilt avlopp

Beskrivning av ärendet
Fastighetsägaren till fastigheten  har 2020-01-24 inkommit med 
en ansökan om att utföra en avloppsanläggning. På fastigheten finns sedan 
tidigare en befintlig avloppsanläggning som har bedömts bristfällig vid 
miljöenhetens inventering. Ansökan har handlagts efter miljöenhetens rutiner 
och resulterat i ett tillståndsbeslut daterat 2020-02-19, för den nya planerade 
avloppsanläggningen. 
Den sökande inkom 2020-03-03 med en skrivelse om att han vill överklaga 
handläggningsavgiften på 8000 kronor.
Handläggningsavgiften baseras på en taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område senast antagen av kommunfullmäktige 2019-10-14, § 
57.
Avgiften för prövning av ansökan för inrättande av avloppsanordning med 
anslutna vattentoaletter ska betalas som fast avgift genom tillämpning av den 
avgiftsnivå som anges i taxebilaga 1, vilket innebär 8000 kronor. I detta 
ingår handläggning och andra åtgärder av ansökan. Exempelvis registrering, 
granskning, remissförfarande, eventuellt platsbesök, uppföljning.
Den klagande hänvisar till en informationsblankett som legat på kommunens 
hemsida och en avgift som anger ”ändring” av avloppsanordning. 
Informationsbladet på hemsidan var inte uppdaterat men har nu tagits bort 
för att uppdateras. Avgifterna på informationsblanketten följde 2012 års 
taxa. 
Det som är aktuellt i detta fall är att det i begreppet ”ändring” av en 
avloppsanläggning egentligen bara ingår anmälningspliktig åtgärder, vilka 
har en lägre avgift enligt taxan. 
Sådana anmälningspliktiga ändringar är åtgärder som enbart förändrar 
förutsättningarna för rening av avloppsvattnet utan att ändra teknik eller 
lokalisering. De flesta ”ändringar” av en avloppsanordning är däremot 
tillståndspliktiga åtgärder. Miljöenheten har dock tidigare hanterat 
tillståndspliktiga åtgärder som anmälningsärenden vilket inte är korrekt. 
Åtgärder som avser avloppsanordningen på fastigheten är en 
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tillståndspliktig åtgärd och om taxan följs ska handläggningen då debiteras 
den fasta avgiften på 8000 kronor.
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
1. Överklagandeskrivelse
2. Ansökan
3. Tillståndsbeslut
4. Ärenderapport
5. Taxa och taxebilagor

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Samhällsbyggnadsutskottet 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 
(2018:900).

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Dalarnas län
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