
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-01-20 

 
  

Samhällsbyggnadsutskottet   
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Ledamöter 
Sebastian Larsson (M), ordförande 
Birgitta Jansson (S), 2:e vice ordförande 
Aarno Magnusson (C)  
Karin Byström (C) 
Mats Stenmark (M) 
 
 

 
 
 

 Tjänstgörande ersättare 
Mats Rönnblad (S) ersätter Jan-Olov Karlsson (S) 
Elisabeth Ingels (C) ersätter Jan Danielsen (KD) 
 
 
 
 
 
 
 

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare 
Åke Arnesson (BP) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tjänstemän 
Sektorchef Åke Sjöberg 
Myndighetschef Jonas Slars 
Stadsarkitekt/chef strategisk planering Anna Ograhn 
Byggnadsingenjör Maths Ydron 
Chef plan, kart och mät Malin Bengtsson § 3-7 
Bygglovshandläggare Sylvi Ersbjörs 
Bygglovshandläggare Back Josefin Qvist 
Planarkitekt Jacob Blomkvist § 3-7 
Planarkitekt Ebba Hammarlund § 3-7 
Alkoholhandläggare Paulina Holmström § 3-6 
Nämndsekreterare Lena Niskakoski 
 
 

Övriga 
- 
 
 

 
 
Justeringens plats och tid 
 

 Digitalt justerat, tisdagen den 25 januari 2022 kl 20:00 
 

 
 

Paragrafer 3-20  
Ordförande 
 
 
 
 

Sebastian Larsson (M)  

Justerare  
 
Birgitta Jansson (S) 

 

   

  
  

    
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har til kännagivits genom anslag. 

Organ Samhällsbyggnadsutskottet 

Sammanträdesdatum 2022-01-20 

Datum då anslaget sätts upp 2022-01-26 Datum då anslaget tas ned 2022-02-17 

Förvaringsplats för protokollet Administrativ service 
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Ärendelista 
 

 § 3 Sektorschefen informerar 
 § 4 Avdelnings-/enhetschefer informerar 
 § 5 Meddelande samhällsbyggnadsutskottet 2022 
 § 6 Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker vid 

Restaurang Korstäppan, Leksand 
 § 7 Detaljplan för Åkerö brofästet Järnavägen-Insjövägen 
 § 8 Rekommendationer för solenergianläggningar 
 § 9 Nybyggnad av fritidshus, installation kamin,  
 § 10 Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus,  
 § 11 Nybyggnad av en/tvåbostadshus, garage/förråd,  
 § 12 Strandskyddsdispens för flytt eller nybyggnad av bryggor, Almo m.fl. 
 § 13 Förhandsbesked bostadshus,  
 § 14 Rivning garage, nybyggnad cafébyggnad, schaktning/fyllning,  
 § 15 Nybyggnad av en/tvåbostadshus, garage, installation eldstad, 

strandskyddsdispens,  
 § 16 Nybyggnad gym/träningslokal,  
 § 17 Nybyggnad av panncentral,  
 § 18 Utgrävning och muddring, strandskyddsdispens 
 § 19 Uppsättning plank 
 § 20 Misstänkt olovlig byggnation 
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§ 3  

Sektorschefen informerar 

Beskrivning av ärendet 
• Enskilda vägar: Intensivt arbete pågår. Chattkväll har genomförts 

med Rönnäs. Många möten är inbokade framöver. 
• Moskogsvägen: Samråd kommer att ske via chatt den 26 januari. 
• Rasriskåtgärder vid Åkersön: Upphandling pågår. Åtgärd planeras 

vara klar våren 2022. 
• Vägbelysning: Avtal på gång med Dala Energi. 
• Centrumplanen uppmärksammas på många håll i landet. Närmast 

sker presentationer för Borås och Älvkarleby. 
• Styrmöten har startats upp med Leksands bostäder gällande utemiljö 

och fastighet. 
• Granberget har rekordförsäljning av säsongskort.  
• Fastighetansvar och budget ligger i vår sektor. Många större ärenden 

bland annat skicket på våra fastigheter. 
• Miljömålen tas på KS den 24 januari. 
• Oro för våra fossila bränslen. Förslag är att ta bort skattebefrielse från 

HVO 100 år 2023 vilket kommer att bli en fördyrning för oss. 
• Översiktsplanen blir en workshop med KS den 7 mars. 
• Invigning av sporthallen planeras i augusti. Utsmyckning pågår med 

bland annat två nystningar. 
• Provtagning vid gamla nedlagda kommunala deponier kommer att 

ske under sommarhalvåret 2022. 
• Antal möten med Alvikens by angående Alviken och Byrviken. 

Ansökt om medel för att göra statusbedömning av vattenkvalitén. 
• Kulturhuset: Vernissage med utställning av Anders Ståhl den 5 

februari. Följs av skolornas vårsalong. 
• Riskbedömningar görs gällande Kulturhuset och Leksandshallen när 

det gäller pandemin. Inte aktuellt att stänga något.  
• Förhandling pågår för att få hit Dalecarlia Cup i sommar. Ska se till 

att det finns övernattningsmöjligheter för ungdomarna. 
• Befolkningsökningen fortsätter, vi är 16 021 personer per den första 

november. 
• Preliminärt bokslut +2,6 miljoner.  
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Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

 

Beslutet skickas till 
Sektorchef, verksamhetsekonom samt utskottets ordförande. 
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§ 4  

Avdelnings-/enhetschefer informerar 

Beskrivning av ärendet 
Malin Bengtsson, chef plan, kart och mät informerade om pågående arbeten 
från avdelningen bland annat detaljplaner samt personalärenden. 
Jonas Slars, myndighetschef informerade om pågående arbeten från 
avdelningen bland annat följande: 

• Statistik gällande byggloven för år 2021 sammanställs och redovisas 
på februari sammanträdet. Ca 15 % fler ärenden 2021 än 2020. 

• Anmälningar om ovårdade fastigheter fortsätter komma in. 

• Revidering av VA planen pågår tillsammans med Dala Vatten och 
Avfall AB. 

• Har haft ett par ärenden om matförgiftningar. 

• Ny livsmedelsinspektör börjar 1 mars. 
Anna Ograhn, chef strategisk planering informerade om pågående arbeten 
från avdelningen bland annat följande: 

• Trafikfrågor: ÅVS RV 70, nya gång och cykel vägar på gång i Insjön 
enskilda vägar m.m. 

• Naturvård: nya ansökningar LONA bidrag, biotopkartering 
vattendrag m.m. 

• Energi: löpande rådgivning, digitala studiecirklar genomförs av 
kommunens energirådgivare. 

• Översiktsplanering: uppstart digital översiktsplan m.m. 
 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef, verksamhetsekonom samt utskottets ordförande. 
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§ 5 Dnr 2022/10 

Meddelande samhällsbyggnadsutskottet 2022 

Beskrivning av ärendet 
 

• Länsstyrelsen beslutar att upphäva kommunal strandskyddsdispens 
för nybyggnad av båthus på fastigheten Västra Rönnäs 18:8, 
Leksands kommun. 

• Länsstyrelsen beslutar att upphäva kommunal strandskyddsdispens 
för utbyggnad av brygga på fastigheten Åkerö 27:24, Leksands 
kommun. 

• Länsstyrelsen beslutar att upphäva kommunal strandskyddsdispens 
för nybyggnad av brygga på fastigheten Bodlindor 3:7, Leksands 
kommun. 

• Mark- och miljödomstolen avslår överklagan gällande upphävande 
av kommunal strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga ovanpå 
befintlig stenpir i anslutning till fastigheterna Östanhol 10:17 och 
10:9, Leksands kommun. 

• Status överklagade beslut per kvartal 4 2021 redovisas. 

• Uppdrag för sektor samhällsutveckling per kvartal 4 2021 redovisas. 
 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef 
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§ 6 Dnr 2022/19 

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av 
alkoholdrycker vid Restaurang Korstäppan, Leksand 

Beskrivning av ärendet 
Svanbygrillen AB har hos Myndighetsavdelningen ansökt om tillstånd enligt 
8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) om att servera starköl, vin, spritdrycker 
samt andra jästa alkoholdrycker vid ovan rubricerat serveringsställe.  
Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt.  
Ansökan avser både servering till allmänhet och slutet sällskap. 
Serveringsytan gäller även uteservering. 
 

Beslutsunderlag 
Se utredning daterad 2022-01-04. 
 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Bevilja Svanbygrillen AB , med organisationsnummer 559094-2933 

stadigvarande serveringstillstånd vid Restaurang Korstäppan, 
Hjortnäsvägen 33, 793 30 Leksand. 

 

Beslutet skickas till 
Sökande 
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§ 7 Dnr 2013/1046 

Detaljplan för Åkerö brofästet Järnavägen-Insjövägen 

Beskrivning av ärendet 
I detaljplanen för Åkerö brofäste valde Leksands kommun, i och med mark- 
och miljödomstolens dom i mål nr P 179-20, att göra ett omtag i 
detaljplanearbetet. En ny samrådsprocess påbörjades och planförslaget 
godkändes för samråd av utskottet för samhällsbyggnad den 2020-10-22 § 
104, som utgick från det positiva planbeskedet som givits från 
samhällsbyggnadsutskottet den 2018-12-13 § 166. 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus, 
parkeringsgarage och småskalig centrumverksamhet inom fastigheterna 
Åkerö 13:8 och 19:4. Den planerade nybebyggelsen avses bli 2 till 6 
våningar. 
Planen har varit utsänd för granskning enligt reglerna för utökat förfarande 
(PBL 2010:900 och dess lydelse från den 1 januari 2015) från 3 november 
till och med den 25 november 2021. 
Utskottet för samhällsbyggnad lämnade positivt planbesked för planprogram 
2013-09-10 § 154. Planprogrammet innehåller bland annat en 
trafikutredning, miljöteknisk markundersökning, vibrationsutredning och ett 
förtida samråd. I slutsatsen av programmet anses det vara lämpligt att 
bebygga planområdet med flerbostadshus med möjlighet till mindre 
verksamheter såsom småbutik, service, restaurang och kontor. En 
byggnadskropp på maximalt 8 våningar bedöms passande inom 
planområdets norra del. Planprogrammet godkändes av Kommunstyrelsen 
2015-01-26 §10. 
För området gäller Översiktsplan för Leksands kommun 2014, som blev 
antagen 2014-07-10. Det aktuella området ingår i planeringsområdet 
Tätorten Leksand, där Norets och de generella riktlinjerna gäller. I 
översiktsplanen står bland annat att det är önskvärt om området närmast 
rondellen på sikt skulle kunna omvandlas till bostäder. Området bör kunna 
bebyggas med högre flerbostadshus som visuellt förbinder Åkerö med Noret.  
Under detaljplanearbetet har det tagits fram flertalet utredningar, bland annat 
för buller och dagvatten, samt en siktstudie från riksintresset för 
kulturmiljövård vid Leksands-Noret, en kulturmiljöanalys och en antikvarisk 
konsekvensbedömning.  
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Ingen av detaljplanens utredningar bedöms påvisa att det inte är lämpligt att 
exploatera området för bostadsbyggnation samt småskalig 
centrumverksamhet. 
I samband med att planprogram för området upprättades år 2014 togs en 
behovsbedömning fram. Resultatet av denna var att planens genomförande 
inte bedömdes medföra några betydande negativa effekter för miljön, hälsan 
eller hushållningsbestämmelserna med naturresurser eller påtagligt skada 
riksintressena. Denna samråddes med länsstyrelsen som delade kommunens 
bedömning. 
För aktuellt detaljplaneförslag har plan- och kartavdelningen arbetat fram en 
undersökning om betydande miljöpåverkan (BMP) för att se om detaljplanen 
behöver genomgå en strategisk miljöbedömning eller ej. Undersökningen har 
kompletterats efter plansamråd då Länsstyrelsen vid det tillfället bedömde att 
undersökningen om BMP ansågs bristfällig med anledning av hur 
kulturvärdena i området beskrevs. Till granskningen av detaljplanen togs en 
antikvarisk konsekvensbedömning fram som nu är ett underlag till 
bedömningen i nämnd undersökning. 
Sammantaget, utifrån undersökningen, har kommunen gjort bedömningen att 
genomförandet av detaljplanen inte kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken 
behöver därför inte göras. Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande 
meddelat att de gör samma bedömning som Leksands kommun dvs att 
detaljplaneförslaget inte innebär en betydande miljöpåverkan. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Planbeskrivning 
Plankarta med bestämmelser  
Illustration på plankarta 
 
Övriga samrådshandlingar 
Behovsbedömning (godkändes i planprogramsskedet) 
Planprogram Åkerö brofästet Järnavägen-Insjövägen i Leksands kommun, 
godkänt av KS 2015-01-26 
Trafikbullerutredning, 2018-06-28 
Dagvattenutredning, 2018-09-04 
Vibrationsmätning, 2014-05-22 
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Geoteknisk utredning, 2018-05-30 
Miljöteknisk undersökning, 2014-05-30 
Solstudie, 2019-05-20 
Flyghinderanalys, 2019-03-28 
Siktstudie, 2019-05-22 
Kulturmiljöanalys, 2020-10-14 
Antikvarisk konsekvensbedömning, 2021-10-12 
Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2021-10-12 

 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut i 
kommunstyrelsen 

1. Godkänna granskningsutlåtandet. 
2. Godkänna detaljplanen. 

Samhällsutbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige 

1. Godkänna granskningsutlåtandet. 
2. Anta detaljplanen. 

 
Reservation 
Aarno Magnusson (C) reserverar sig mot beslutet. 
 

Beslutet skickas till 
Näringslivsavdelningen, Leksands kommun 
Plan- och kartavdelningen 
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§ 8 Dnr 2021/1448 

Rekommendationer för solenergianläggningar 

Beskrivning av ärendet 
På sammanträdet den 18 mars 2021 fick sektor samhällsutveckling i uppdrag 
att ta fram ett förslag till riktlinjer för solceller och solfångare. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektor samhällsutveckling har tagit fram rekommendationer för 
solenergianläggningar som presenterade på utskottet i december. Utveckling 
av solenergianläggningar sker väldigt snabbt just nu och även lagreglering av 
dessa förändras regelbundet. Dessa rekommendationer tagits fram för att 
fungera som en vägledning men bedömning kommer att ske i varje enskilt 
fall. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-01-05  
Rekommendationer för solenergianläggningar, januari 2022 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Anta rekommendationer för solenergianläggningar. 

Beslutet skickas till 
Myndighetschef Jonas Slars 
Stadsarkitekt Anna Ograhn 
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Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-10-29 
Ritning 2021-10-29 
Situationsplan 2021-11-24 

Samhällsbyggnadsutskottets 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 

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

4. Avgift: 13 880 kronor (faktura skickas separat) 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2021-11-24 och beslut fattades 2022-01-20, 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 §. 

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. 
Samhällsbyggnadsutskottets beslut om startbesked upphör att gälla den dag 
då beslutet om bygglov upphör att gälla. 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §). 
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Om fastigheten saknar gatuadress och/eller gatunummer kontakta 
kommunen.  
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 ska du skriva till Leksands kommun,  
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se. 
 
Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om.  
Tala också om varför du menar att samhällsbyggnadsutskottet beslut är 
felaktigt och vilken ändring Du vill har i beslutet. 
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer. 
Samhällsbyggnadsutskottet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor 
från den dag du fick del av beslutet.  
 
Samhällsbyggnadsutskottet sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i 
Dalarnas län för prövning. 
 

Beslutet skickas till 
Sökande 
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tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 
a § plan- och bygglagen (2010:900). 

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

Upplysningar 
Vid kommande bygglovsprövning kommer stor vikt att läggas på utformning 
och placering av nytillkommande byggnader och anpassas till den befintliga 
bebyggelsen i enlighet med gällande områdesbestämmelser. 
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 ska du skriva till Leksands kommun,  
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se. 
 
Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om.  
Tala också om varför du menar att samhällsbyggnadsutskottet beslut är 
felaktigt och vilken ändring Du vill har i beslutet. 
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer. 
Samhällsbyggnadsutskottet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor 
från den dag du fick del av beslutet.  
 
Samhällsbyggnadsutskottet sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i 
Dalarnas län för prövning. 

Beslutet skickas till 
Sökande 
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3. Avgift: 31530 kronor (faktura skickas separat) 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2021-12-14 och beslut fattades 2022-01-20, 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 DVAAB 
3. Kallelse till tekniskt samråd 

Upplysningar 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt 
samråd bifogas beslutet. 
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 §. 
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 §). 
 
Om fastigheten saknar gatuadress och/eller gatunummer kontakta 
kommunen.  
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. 
Kostnader för utstakning och lägeskontroll debiteras separat om de utförs av 
kommunen. 
Beslutet får laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes 
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet. 
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Hur man överklagar 
Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till Leksands kommun,  
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se. 
 
Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om.  
Tala också om varför du menar att samhällsbyggnadsutskottet beslut är 
felaktigt och vilken ändring Du vill har i beslutet. 
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer. 
Samhällsbyggnadsutskottet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor 
från den dag du fick del av beslutet.  
 
Samhällsbyggnadsutskottet sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i 
Dalarnas län för prövning. 
 

Beslutet skickas till 
Sökande 
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§ 12 Dnr 2021/1435 

Strandskyddsdispens för flytt eller nybyggnad av 
bryggor, Almo m.fl. 

Beskrivning av ärendet 
Fastighet: ALMO 102:1, ALMO 160:1, ALMO 62:1, ALMO 74:1, 
ALMO 78:2, BACKBYN S:33, BACKBYN S:34, BJÖRKEN 291:2, 
HALLEN 74:2, NÄSBYGGEBYN 131:1, TÄLLBERG 1:32 
Sökande: Fortum Sverige AB 
 Bangårdsgatan 2 
 83157 Östersund 
Ansökan avser strandskyddsdispens för återuppförande av bryggor på grund 
av tidigare dammbrott vilket medfört att vattennivån sjunkit betydligt i sjön 
Lång på fastigheterna ALMO 102:1, ALMO 160:1, ALMO 62:1, ALMO 
74:1, ALMO 78:2, BACKBYN S:33, BACKBYN S:34, BJÖRKEN 291:2, 
HALLEN 74:2, NÄSBYGGEBYN 131:1, TÄLLBERG 1:32  . Aktuell plats 
är belägen vid sjön Lång. Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte 
för området. 
Bilder har bifogats till varje brygga för att säkerställa att det funnits en 
brygga på platsen. Fortum söker gemensamt för dessa fastigheter en brygga 
med ett standardmått om 1.5x4 meter. 
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. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-11-17 
Situationsplan 2021-11-17 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Strandskyddsdispens beviljas. Bryggans yta får användas för 

ändamålet. Platsen ska fortfarande vara tillgänglig för allmänheten 
och får inte privatiseras. Skyltanordningar som avhåller allmänheten 
från att nyttja strandområdet får inte uppföras. 

2. Avgift: 9520 kronor (faktura skickas separat)  
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Motivering 

Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18c kan 
anföras att aktuell åtgärd är en anläggning som måste ligga vid vatten. 
Bryggor har funnits på platsen sedan tidigare men saknar funktion då ett 
dammbrott gjort så vattennivån i sjön Lång sjunkit. 
 
Bilagor 

1. Ritningar som ingår i beslutet 
2. Kontrollplan 

Upplysningar 
Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som avses med 
dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den 
dag då beslutet vunnit laga kraft. 
Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet, varför utgången av besvärstiden 
- tre veckor från den dag Länsstyrelsen fått del av beslutet - bör avvaktas. 
 
Hur man överklagar 
Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till Leksands kommun,  
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se. 
 
Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om.  
Tala också om varför du menar att samhällsbyggnadsutskottet beslut är 
felaktigt och vilken ändring Du vill har i beslutet. 
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer. 
Samhällsbyggnadsutskottet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor 
från den dag du fick del av beslutet.  
 
Samhällsbyggnadsutskottet sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i 
Dalarnas län för prövning. 
 

Beslutet skickas till 
Sökande 
Sakägare 
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kommer att ske till kommunalt avlopp när detta blir tillgängligt. I väntan på 
framdragning av kommunalt avloppsnät kan ett tidsbegränsat tillstånd till 
enskild avloppslösning komma att göras under förutsättning att inga 
dricksvattenbrunnar finns inom påverkansområdet nedströms. Alternativt 
kan utredas om wc-avlopp ska anslutas till sluten tank. Med avseende på 
planer på anläggning av egen dricksvattenbrunn bör skyddsavstånd till 
uppströms fastigheters avlopp beaktas. 
Dala Energi har inga invändningar mot ansökan. 
Berörda angränsande fastighetsägare har tagit del av ansökan och synpunkter 
har inkommit från  som bifogas enligt bilaga, men som påpekar att 
som ev. tillfartsväg är den östra redovisade vägen ett bättre alternativ som 
tillfartsväg än det västra förslaget som tillfartsväg. 
Synpunkter har också inkommit från fastighetsägaren  som 
bifogas enligt bilaga. 
Som tidigare påtalats har sökanden via ombud inkommit med en skrivelse på 
kommuniceringen som gjorts och inget av de påtalandena som anförts 
föranleder Samhällsbyggandsutskottet att ändra inställning i ärendet. 
Enligt Plan- och bygglagen 2 kap 2 § ska: Planläggning och prövningen i 
ärenden om lov eller förhandsbesked enligt denna lag ska syfta till att mark- 
och vattenområden används 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 vattenområden i 3 kap. och 
4 kap. 1-8 §§ miljöbalken ska tillämpas. 
Enligt plan- och bygglagen (PBL) 2 kap. 4 § gällande förhandsbesked enligt 
denna lag får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från 
allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. 
Enligt plan- och bygglagen (PBL) 2 kap 5 § Vid planläggning och i ärenden 
om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och 
byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn 
till: 
människors hälsa och säkerhet, 
jord-, berg- och vattenförhållandena, 
möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, 
elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt, 
möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt 
bullerstörningar, och 
risken för olyckor, översvämning och erosion. 
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Besök har gjorts på platsen av byggenheten och det konstateras att 
fastigheten  utgörs av en areal om 6605 m2.   
För att undgå strandskyddsdispens har sökanden dragit upp en föreslagen 
tomtplats som ligger 100 meter från sjön Siljan vilket ger en föreslagen 
tomtplats om ca 1600 kvm. Sökanden har redovisat två tillfartsvägar till den 
föreslagna tomtplatsen och ingen av vägarna har en standard att de idag 
skulle kunna utgöra transportväg till och från fastigheten. Dessa två vägar 
används också av allmänheten som gång/cykelväg för att ta sig ner till sjön 
Siljan vilket troligtvis också innebär att en byggnation på den tilltänkta 
platsen skulle avhålla allmänheten från att nyttja strandområdet, då dessa två 
vägar idag fungerar som ett naturligt släpp ner till Siljan. 
Fastigheten som sådan ligger bredvid redan idag bebyggda fastigheter med 
större avstyckade tomtplatser och fastigheten  som ansökan 
avser, består av en väldigt kuperad och stenig terräng med stora eventuella 
ingrepp som följd vid en kommande etablering. Det finns andra bebyggda 
fastigheter i anslutning till den tilltänkta platsen men sett utifrån 
beskaffenheten på den tilltänkta tomtplatsen är det en illa vald plats att 
uppföra byggnader på. 
Platsen ligger inom område som i kommunens översiktsplan anger att: 
Restriktivitet bör råda för ny bebyggelse där svårigheter att lösa vatten och 
avloppsfrågan finns.  
Miljöenheten påtalar som tidigare sagt också att i väntan på framdragning av 
kommunalt avloppsnät kan ett tidsbegränsat tillstånd till enskild 
avloppslösning komma att göras under förutsättning att inga 
dricksvattenbrunnar finns inom påverkansområdet nedströms. Alternativt 
kan utredas om wc-avlopp ska anslutas till sluten tank. Med avseende på 
planer på anläggning av egen dricksvattenbrunn bör skyddsavstånd till 
uppströms fastigheters avlopp beaktas. Men för att ta ett sådant 
ställningstagande måste en Va-utredning tas fram av den sökanden som dels 
minimerar risken att deras eventuella vattentäkter inte blir påverkad av 
uppströms belägna avloppsanläggningar men också för fastigheter som 
ligger nedanför den tilltänkta byggplatsen.  
Fastigheten har tidigare varit föremål för en prövning om förhandsbesked år 
1973 och avgjordes senare av Länsstyrelsen med motiveringen att 
nybyggnaden kan komma att utgöra en olämplig förtätning av befintlig 
bebyggelse och därigenom motverka en lämplig planläggning. Frågan om 
och hur fastigheten skall bebyggas bör därför prövas genom upprättande och 
fastställande av detaljplan med tillhörande vatten och avloppsutredning. 
Med anledning av ovanstående är inte kravet på tillkommande bebyggelse av 
en sådan art att PBL 2 kap 2 §, 2 kap 4-5 §§ kan uppfyllas då 
Samhällsbyggnadsutskottet inte anser att den ansökta åtgärden är lokaliserad 
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till mark som är lämplig för en byggnation vare sig med läge, beskaffenhet 
eller behov.  
Med anledning av ovanstående och det att fastigheten utgör en olämplig 
förtätning med tanke på dess kuperade terräng och översiktsplanens 
rekommendationer samt markens lämplighet för avsett ändamål, saknar 
Samhällsbyggnadsutskottet Leksands kommun möjlighet att inta en positiv 
ställning i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-08-17 
Situationsplan 2021-08-17 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Förhandsbesked kan inte beviljas. Ansökan strider mot intentionerna 

i 2 kap 2 § och 4-5 §§ Plan- och bygglagen. 
2. Avgift för avslag: 2439 kronor (faktura skickas separat) 

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 PBL 2 kap. 4 § får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om 
marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. 
Enligt plan- och bygglagen (PBL) 2 kap 5 § Vid planläggning och i ärenden 
om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och 
byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn 
till: 
människors hälsa och säkerhet, 
jord-, berg- och vattenförhållandena, 
möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, 
elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt, 
möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt 
bullerstörningar, och 
risken för olyckor, översvämning och erosion. 
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Bebyggelse på den aktuella fastigheten innebär således att åtgärden strider 
mot 2 kap 2 § samt 4-5 §§§ plan-och bygglagen då den ansökta åtgärden inte 
är lokaliserad till mark som är lämplig för en byggnation vare sig med läge, 
beskaffenhet eller behov. 
Bilagor 

1. Ritningar som ingår i beslutet 
2. Remissyttrande från Miljöenheten, Dvaab 
3. Granneyttranden 

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

Beslutet skickas till 
Sökande med rek 
Sakägare 
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§ 14 Dnr 2021/1378 

Rivning garage, nybyggnad cafébyggnad, 
schaktning/fyllning, Tibble 56:9 

Beskrivning av ärendet 
Fastighet: TIBBLE 56:9 
Sökande: KUNGLIGA MUSIKALISKA AKADEMIEN 
 BLASIEHOLMSTORG 8 
 11148 STOCKHOLM 
Ansökan avser rivning, bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av 
cafébyggnad på fastigheten Tibble 56:9. Områdesbestämmelser finns för 
området.  
Strandskydd råder enligt miljöbalken (MB) 7 kap. 13 §. Byggnadsförbud 
råder enligt MB 7 kap. 16 §. Friluftsliv, växt- och djurlivet i området 
påverkas inte av planerad byggnation. 
Dvaab har inkommit med ett yttrande som bifogas men har inget att invända 
mot att nybyggnation beviljas. 
Miljöenheten tillstyrker rivning av garage, nybyggnad av cafébyggnad samt 
schaktning/fyllning. Detta under förutsättning att det utretts om 
verksamheten behöver fettavskiljare. En rivningsplan med tillhörande 
materialinventering ska upprättas som beskriver hur rivningsmaterialet 
kommer att hanteras. Eftersom caféverksamheten kommer ligga intill 
tomtgräns och bostadsfastighet bör verksamhetsutövaren planera 
verksamheten så att risken för att störningar uppkommer för 
grannfastigheten beaktas. Exempelvis att eventuella köksfläktar eller andra 
bullerkällor inte riktas mot grannfastigheten. 
Åtgärden avser uppförande av en cafébyggnad vid Alfvénsgården samt 
rivning av ett befintligt garage. 
Berörda angränsande fastighetsägare har underrättats. Synpunkter har 
inkommit från fastigheten  som påtalar risken för störningar i 
området samt att man påtalar orolighet för att kommande ventilation skall 
medföra störningar och att byggnaden ser ut att placeras närmare tomtgräns 
än 4.5 meter. Samhällsbyggnadsutskottet har tagit del av de inkomna 
synpunkterna i ärendet och precis som miljöenheten påpekar får bullerkällor 
inte riktas mot grannfastigheten så att olägenheter uppstår. Vad gäller närhet 
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till tomtgräns är byggnaden enligt nybyggnadskartan placerad 4.5 meter från 
tomtgräns och är något som skall hållas. Om byggnaden skall placeras 
närmare tomtgräns är det sökandens ansvar att inhämta grannemedgivande 
från fastigheten . I annat fall gäller de inlämnade handlingarna. 
De inkomna synpunkterna föranleder inte Samhällsbyggnadsutskottet att inta 
en negativ ställning i ärendet. 
Stadsarkitekten har påtalat följande: Bygglovet berör Alfvéngården som i 
Leksands kulturmiljöprogram klassats ha mycket höga kulturvärden. Gården 
är uppförd 1944-1945 i modernistisk stil influerad av dalaromantik och 
nationalromantik. Aktuell ansökan omfattar rivning av ett timrat garage samt 
byggnation av en ny byggnad som ska nyttjas som café.  Eftersom gården 
har mycket höga kulturvärden hade det varit önskvärt att i första hand bevara 
och rusta den befintliga byggnaden alternativt flytta den till annan plats inom 
fastigheten. Om detta inte är möjligt är det viktigt att den nya byggnaden 
anpassas till den befintliga bebyggelsens karaktär. Föreslagen liggande 
limträpanel upplevs väldigt modern och inte anpassad till karaktären på 
befintlig bebyggelse. Helst borde den nya byggnaden utformas i riktigt 
timmer för att bibehålla värdet av timmerhuskulturen även om den gamla 
timmerbyggnaden rivs. Alternativ till timmer är stående locklistpanel som 
harmonierar med huvudbyggnaden. I övrigt har jag inga synpunkter på 
utformningen utan tycker att den samspelar väl med karaktären och värdena 
på gården. 
Sökandens arkitekt har inlämnat en beskrivning av projektet som bifogas 
detta. 
Byggenhetens bedömning är att arkitekten beskrivit den tillkommande 
byggnaden bra men påtalar samtidigt att en byggnad som är faluröd i sin 
helhet blir en volym som blir påtaglig i området. 
Skulle man däremot lägga in lite svarta inslag på fönster och dörrfoder skulle 
man dels bibehålla karaktären av den befintliga garagebyggnaden, men 
också smälta samman med huvudbyggnaden Alfvensgården som delar de 
svarta inslagen. 
Samhällsbyggnadsutskottet har tagit del av ovanstående information och 
anser att byggnadens utformning ändå strider mot intentionerna i gällande 
områdesbestämmelser där det bl.a anges att byggnaders fasader skall utföras 
i timmer eller träpanel (lock- eller locklistpanel) och målas i falurödfärg eller 
bestrykes med järnvitriol (som påskyndar träets naturliga grånad). 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-11-01 
Ritning 2021-11-01 
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Nybyggnadskarta 2021-11-01 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Kommunicering för avslag med hänvisning till att byggnadens 

utformning inte överensstämmer med gällande 
områdesbestämmelser, en bättre anpassning bör utföras med hänsyn 
till omkringliggande bebyggelse.  

 
Bilagor 

1. Ritningar som ingår i beslutet 
2. Remissyttrande från Dvaab, Miljöenheten, stadsarkitekt 
3. Granneyttrande 

 

Beslutet skickas till 
Sökande 
Sakägare 
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Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-11-26 
Situationsplan 2021-11-26 
Ritningar 2021-11-26 
Checklista 2021-12-20 
Tomtplatsavgränsning 2021-12-21 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Strandskyddsdispens beviljas.  
   - Som tomt får tas i anspråk den redovisade tomtplatsen. 
2. Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 31§. 
3. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som    
    kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: 
    Namn: Nils Berglund 
    Adress: Gärde Djuravägen 1, 793 50 Leksand 
4. Avgift: 27856 kronor (faktura skickas separat) 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2021-11-26 och beslut fattades 2022-01-20, 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 
Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt PBL 2 kap. 4-5 §§ och 8 kap 
9 §. 
Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18d kan 
anföras att platsen ligger inom LIS-område i kommunens översiktsplan och i 
direkt anslutning till befintlig bebyggelse. Strandområdet och passagen ned 
till stranden får inte privatiseras, tomten ska tydligt avgränsas med staket 
eller gärdesgård. 
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av 
mark- och vattenresurserna enligt miljöbalken 3 kap samt med den 
kommunala översiktsplanen. 
Ansökt åtgärd uppfyller kraven i PBL 2 kap. och ska inte föregås av 
detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i PBL 4 kap. 2 eller 3 §. 
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap. 
31 §. 
 
Bilagor 

1. Ritningar som ingår i beslutet 
2. Remissyttrande från miljöenheten 
3. Granneyttrande 
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4. Kallelse till tekniskt samråd 

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 §. 
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 §). 
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. 
Kostnader för utstakning och lägeskontroll debiteras separat om de utförs av 
kommunen. 
Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet, varför utgången av besvärstiden 
- tre veckor från den dag Länsstyrelsen fått del av beslutet - bör avvaktas. 
  
Strandskyddsdispensens giltighetstid sammanfaller med bygglovet. 
 
Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som avses med 
dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den 
dag då beslutet vunnit laga kraft. 
 
Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes 
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet. 
 
 
Hur man överklagar 
Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till Leksands kommun,  
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se. 
 
Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om.  
Tala också om varför du menar att samhällsbyggnadsutskottet beslut är 
felaktigt och vilken ändring Du vill har i beslutet. 
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer. 
Samhällsbyggnadsutskottet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor 
från den dag du fick del av beslutet.  
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Samhällsbyggnadsutskottet sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i 
Dalarnas län för prövning. 
 

Beslutet skickas till 
Sökande 
Sakägare 
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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 samhällsbyggnadsutskottet att 
kontrollplanen fastställs. Kontrollplanen ska inlämnas till 
byggavdelningen som underlag för slutbesked. 

3. Avgift: 4649 kronor (faktura skickas separat) 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2021-10-29 och beslut fattades 2022-01-20, vilket innebär 
att lagstadgade tidsfrister för handläggningen inte har hållits. Avgiften har  
reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur avgiften 
är fastställd framgår av bilagan. 

Motivering 
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 Energi samt kommunekolog 
3. Kontrollplan 

Upplysningar 
Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk trots att det inte fått laga 
kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet kungjorts i Post- och Inrikes 
Tidningar eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överklagas. 
 
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 
förrän samhällsbyggnadsutskottet har gett ett slutbesked, om utskottet inte 
beslutar annat. Signerad kontrollplan ska inlämnas som underlag för 
slutbesked. 
Samhällsbyggnadsutskottets beslut om startbesked upphör att gälla den dag 
då beslutet om bygglov upphör att gälla. 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §). 
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Beslutet 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 ska du skriva till Leksands kommun,  
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se. 
 
Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om.  
Tala också om varför du menar att samhällsbyggnadsutskottet beslut är 
felaktigt och vilken ändring Du vill har i beslutet. 
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer. 
Samhällsbyggnadsutskottet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor 
från den dag du fick del av beslutet.  
 
Samhällsbyggnadsutskottet sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i 
Dalarnas län för prövning. 
 

Beslutet skickas till 
Sökande 
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miljöärendet är tillräckligt kommer miljöenheten meddela verksamheten 
vilka försiktighetsmått och/eller förbud som kommer att gälla. Miljöanmälan 
handläggs separat från bygglovet. 
Miljö- och hälsopåverkan av utsläpp till luft reduceras dels genom 
begränsningsvärden, dels genom att utsläppet sker från en skorsten som har 
lämplig höjd över mark och omkringliggande bebyggelse. En skorstens höjd 
påverkar huvudsakligen miljö- och hälsopåverkan av rökgaserna i 
anläggningens närhet. Ju högre skorsten desto mer späds rökgaserna ut innan 
de når befolkning, vegetation, mark eller vattendrag. 
Miljöenheten ser positivt på utbyte från oljeeldning till eldning av 
biobränsle. Företaget måste dock utreda den planerade anläggningens 
omgivningspåverkan och visa att bland annat skorstenshöjden är tillräcklig.  
Miljöenheten tillstyrker därmed nybyggnad av panncentral under 
förutsättning att företaget kan redovisa spridningsberäkningar som visar att 
miljökvalitetsnormer och miljömål för partiklar och kväveoxider kommer att 
klaras inom området, inklusive bakgrundshalter.  
Övrigt gäller att golvbrunnar i panncentralen ska anslutas till oljeavskiljare 
innan anslutning till kommunens va-nät. Bränsle- och askhantering samt 
bullerfrågan kommer att handläggas inom miljöärendet. 
 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-11-22 
Ritning 2021-11-22 
Situationsplan 2021-11-22 

Samhällsbyggnadsutskottets 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 

3. Avgift: 9481 kronor (faktura skickas separat) 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2021-11-22 och beslut fattades 2022-01-20, 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. 
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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 Energi samt Miljöenheten 

Upplysningar 
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked 
(enligt PBL 10 kap 3§). Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk 
trots att det inte fått laga kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet 
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar eftersom beslutet kan komma att 
upphävas om det överklagas. 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kontakta byggnadsinspektör 
Maths Ydron 0247-80496 i god tid innan. 
 
 
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 
förrän samhällsbyggnadsutskottet har gett ett slutbesked, om utskottet inte 
beslutar annat. 
Samhällsbyggnadsutskottets 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 ska du skriva till Leksands kommun,  
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se. 
 
Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om.  
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Tala också om varför du menar att samhällsbyggnadsutskottet beslut är 
felaktigt och vilken ändring Du vill har i beslutet. 
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer. 
Samhällsbyggnadsutskottet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor 
från den dag du fick del av beslutet.  
 
Samhällsbyggnadsutskottet sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i 
Dalarnas län för prövning. 
 

Beslutet skickas till 
Sökande 
Sakägare 
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§ 18 Dnr 2021/1509 

Utgrävning och muddring, strandskyddsdispens 

Beskrivning av ärendet 
Fastighet: ALMO S:13 
Sökande: Almo Bysamfällighet 
 Rotevägen 17B 
 793 35 Leksand 
Ansökan avser utgrävning och muddring inom fastigheten Almo S:13 enligt 
bilagor. En tidigare utgrävning genomfördes 2005 för återskapande av den 
tidigare flottningsrännan från Alviken in till gästbrygga och båthamn.  
Rännan har därefter slammat igen vilket nu kräver underhåll genom 
muddring och grävningsarbeten. 
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. 
Bysamfälligheten har ansökt och fått tillstånd för vattenverksamhet från 
Länsstyrelsen Dalarna. 
 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-12-06 
Detaljkarta 2021-12-06 
Beskrivning 2021-12-06 
 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Strandskyddsdispens beviljas. 
2. Avgift: 2380 kronor (faktura skickas separat)  
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Motivering 

Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt PBL 2 kap. 4-5 §§ och 8 kap 
9 §.  

Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18c kan 
anföras att aktuell åtgärd är en anläggning som måste ligga vid vatten. 
Dessutom har Länsstyrelsen gett tillstånd för vattenverksamhet i tidigare 
beslut. 

Allmänhetens tillträde till strandområdet begränsas inte av en etablering på 
platsen och växt- och djurlivet bedöms inte påverkas. 

 
 
Bilagor 

1. Ritningar som ingår i beslutet 

Upplysningar 
Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet, varför utgången av besvärstiden 
- tre veckor från den dag Länsstyrelsen fått del av beslutet - bör avvaktas. 
  
Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som avses med 
dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den 
dag då beslutet vunnit laga kraft 
 
Hur man överklagar 
Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till Leksands kommun,  
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se. 
 
Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om.  
Tala också om varför du menar att samhällsbyggnadsutskottet beslut är 
felaktigt och vilken ändring Du vill har i beslutet. 
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer. 
Samhällsbyggnadsutskottet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor 
från den dag du fick del av beslutet.  
 
Samhällsbyggnadsutskottet sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i 
Dalarnas län för prövning. 
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Beslutet skickas till 
Sökande 
Sakägare 
Lst Dalarna 
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3. Med detta startbesked beslutar samhällsbyggnadsutskottet att 
kontrollplanen fastställs. Kontrollplanen ska inlämnas till 
byggavdelningen som underlag för slutbesked. 

4. Avgift: 2913 kronor (faktura skickas separat) 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2021-11-18 och beslut fattades 2022-01-20, 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 ligger inom område med gällande detaljplan.  
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap. 
30 §. 
Åtgärden bedöms inte medföra en sådan olägenhet för den klagande 
angränsande fastighetsägaren att ansökan ska avslås.  
 
Bilagor 

1. Ritningar som ingår i beslutet 
2. Granneyttrande  

 
3. Kontrollplan 

Upplysningar 
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked 
(enligt PBL 10 kap 3§). Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk 
trots att det inte fått laga kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet 
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar eftersom beslutet kan komma att 
upphävas om det överklagas. 
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 
förrän samhällsbyggnadsutskottet har gett ett slutbesked, om utskottet inte 
beslutar annat. 
Samhällsbyggnadsutskottets 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. 
 

45



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(3) 

Sammanträdesdatum 
2022-01-20 

 
  

Samhällsbyggnadsutskottet   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

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

Beslutet skickas till 
Sökande 
Sakägare 
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