
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
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Samhällsbyggnadsutskottet   

 
Plats och tid Digitalt sammanträde, 13:00-17:00 
Beslutande 
 

Ledamöter 
Sebastian Larsson (M), Ordförande 
Birgitta Jansson (S) 
Aarno Magnusson (C) 
Karin Byström (C) 
Mats Stenmark (M) 
 
 
 

 
 
 

 Tjänstgörande ersättare 
Elisabet Ingels (C) ers: Mikael Kyller (KD) 
Mats Rönnblad (S) ers: Jan-Olof Karlsson (S) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare 
Mats Fogelström (C) 
Roger Åström (M) § 2-16 
Åke Arnesson (BP) § 3-16 
Markus Kummu (V) 
Ella Gyllenhak-Liss (C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tjänstemän 
Sektorchef Åke Sjöberg 
Myndighetschef Jonas Slars 
Chef plan, kart och mät Malin Bengtsson 
Chef strategisk planering/stadsarkitekt Anna Ograhn 
Bygglovshandläggare Sylvi Ersbjörs §1-9 
Byggnadsinspektör Maths Ydron §1-5 
Nämndsekreterare Jenny Sarén  
 
 

Övriga 
 
 
 

Justeringens plats och tid 
 
Kommunhuset, onsdag den 27 januari klockan 09:00 
  

Underskrifter 
 

 
Paragrafer 1-16  

   

 Ordförande 
  

 Sebastian Larsson (M)  

 Justerare 
  

 Mats Rönnblad (S)   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Samhällsbyggnadsutskottet 

Sammanträdesdatum 2021-01-21 

Datum då anslaget sätts upp 2021-02-28 Datum då anslaget tas ned 2021-02-19 

Förvaringsplats för protokollet Administrativ service  
 

Underskrift 
  

 Jenny Sarén  
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Samhällsbyggnadsutskottet 

Justeras Utdrag bestyrks 

Ärendelista 

§ 1 Val av justerare 
§ 2 Sektorschefen informerar 
§ 3 Avdelnings-/enhetschefer informerar 
§ 4 Nybyggnad mobilmast, 60 m, och teknikbod, NÄSBYGGEBYN 85:1 
§ 5 Nybyggnad av hangar, olovlig byggnation  
§ 6 Nybyggnad fritidshus,  
§ 7 Nybyggnad fritidshus,  
§ 8 Förhandsbesked för nybyggnad bostadshus, strandskyddsdispens,  
§ 9 Nybyggnad fritidshus, garage/förråd,  
§ 10 Nybyggnad fritidshus,  
§ 11 Nybyggnad En/tvåbostadshus  
§ 12 Nybyggnad en/tvåbostadshus, tillbyggnad garage/carport  
§ 13 Stadigvarande Alkoholtillstånd Siljansnäs hotell 
§ 14 Kulturmiljöprogram etapp 2 C 
§ 15 Bostadsförsörjningsplan 2021-2025 
§ 16 Ansökan om planbesked för terminal- och logistikverksamhet på fastigheterna 

Ål-Sätra 46:4, Ål-Sätra 14:7 och Holen 4:16 
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§ 1  

Val av justerare 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Välja Mats Rönnblad (S) till justerare 
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§ 2  

Sektorschefen informerar 

Beskrivning av ärendet 

Sektorchefen informerar 
 Stort tryck på verksamheten samtidigt som flera är borta på grund av 

föräldraledigt samt sjukdom. Kan innebära att ärenden tar längre tid 
än planerat.  

Pandemin:  
 Fortsätter ha stängt på Kulturhus och Leksandshallen till 7 februari. 

Simundervisning pågår. Biblioteksservicen kommer fortsätta.  
 Granberg öppet, full fart. Problem med rasande träd men i övrig 

mycket folk. Mycket av personalen från sporthallen är på Granberget 
 Öppnar upp från barn födda -05 för träningar i sporthallen, Åkerö, 

Gärde och Insjöns skolor.  
 Samarbete Rättvik, slutrapporterat.  
 I samband med raset i Norge har Åke mottagit ett antal samtal där 

våra medborgare varit oroliga. Vi har bra koll med detta.  
 Presentation av utredning gata/park är på gång 
 Torgkiosken, detaljplan klar för att kunna bygga nytt hus. 

Rivningslov kommer lämnas in snart.  
 Limån, fria vandringsvägar . kommer upp på nästa kommunstyrelse.  
 Åkersön, säkra slänten. Håller på med projektering.  
 Moskogsvägen rullar på. Väntar på möte för återkoppling från 

Trafikverket. Börjar närma oss samråd.  
 Hållbarhetsarbete, kommer ta hjälp att nya kommundirektören.  
 Håller på med vägen till Åhlbybadet, projektgrupp ska tillskapas 
 Utvecklingsgrupp Insjön för att se hur vi som kommun bäst stöttar 

utvecklingen i Insjön.  
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 Bokslut, ser ut som vi lämnar ett överskott på 5,5 miljoner. Beror 
framförallt på stort antal sålda tomter och stort inflöde av bygglov.  

 Ny exploateringsingenjör. Kommer från Borlänge kommun. Kommer 
initialt jobba med Lummerhöjden.  

 Rullar på med arbetet med Sporthallen.  
 Fortsatt stort intresse för tomter, från både byggfirmor och 

privatpersoner.  
 Kartläggning av kommunala soptippar, måste göra 

deponiundersökning med förslag på åtgärder. Föreläggande från 
länsstyrelsen. 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Åke Sjöberg 
Verksamhetsekonom Christina Berg
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§ 3 Dnr DiaNr. 

Avdelnings-/enhetschefer informerar 

Beskrivning av ärendet 

Avdelnings-/enhetschefer informerar 
Myndighetschef, Jonas Slars 
Bygg 

 Fortsatt stor ärendeinströmning. 90 fler ärenden 2020 än 2019.  
 Håller på att få in ytterligare en administratör för att klara av arbetet.  
 Kallade till syn av Mark- och miljödomstolen på överklagat ärende 

på Åsleden.  
 Bostadsanpassning, tenderar att bli fler och fler ärenden. Äldre 

befolkning och äldre husbestånd.  
 Bygg uppvisar plus på 1,2 miljoner  

Miljö: 
 Tillsyn på trängsel, våra två livsmedelsinspektörer som gör det 
 Livsmedelsavgifterna har efterskänkts 2020. Ca 600 000 kronor.  
 Tillsyn på alkoholförbudet – förlängt till 7 februari.  

 
Chef plan, karta och mät, Malin Bengtsson 

 1,25 barnledig plus mätingenjör till augusti. Kan ta lite längre tid 
med planerna. 

 Jobbar på med planer, inom kart – kartor till kulturmiljöprogrammet 
och jobbar med vandringsleder. Byter system, bygger upp en databas 
kopplat till digitala samhällsbyggnadsprocessen.  

 
Chef strategisk planering, Anna Ograhn 
Trafik 

 GC-väg Insjön klar 
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 Koppling Hjultorget - Ica klar 
 Förbi Hjultorget i princip klar 
 Nytt system för gräva i gata  
 Genomfört första möte med Trafikverket angående gång- och 

cykelväg till Häradsbygden. 
Natur 
 Förslag naturreservat Åkersön kommer troligtvis upp på nästa utskott 
 Arbete med uppdatering av material på naturkartan 
 Vi kommer besvara frågor kopplade till årets friluftskommun i början 

på februari 
 

Energi 
 Redovisas förra årets arbete. 
 Själva ansökan har inte kommit än. 

 

Översiktsplanering 
 Kulturmiljö 
 Möte med skolan om översiktsplanering, vad har dom för 

framtidsbehov kopplat till bostadsbyggnad  
 Mycket detaljplanerfrågor  

 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Åke Sjöberg 
Verksamhetsekonom Christina Berg
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§ 4 Dnr 2020/1426 

Nybyggnad mobilmast, 60 m, och teknikbod, 
NÄSBYGGEBYN 85:1 

Beskrivning av ärendet 
Fastighet: NÄSBYGGEBYN 85:1 
Sökande: Net4Mobility 
 Forskarvägen 1 
 702 18 Örebro 
Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området. Ansökan avser 
nybyggnad och strandskyddsdispens av 60 m stagad mast med teknikbod vid 
Lundbjörken. 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. 
Flyghinderanalys har gjorts av Luftfartsverket. 
Borlänge och Mora-Siljan flygplats har inga erinringar. Försvarsmakten har 
inget att erinra. 
Kommunekologen har ingen erinran. 
Kungörelse har skett i Leksands Magasinet samt Dalarnas tidningar.  
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Inga yttranden har inkommit. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2020-11-23 
Ritning 2020-11-23  
Situationsplan 2020-11-23 

Beslut 
1. Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 

31§. 
2. Strandskyddsdispens beviljas.  

-Som tomt får tas i anspråk den yta byggnaden upptar på marken 
3. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 

kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: 
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Namn: Staffan Lundriksson 
Adress: Flottaregatan 12, 254 67 Helsingborg 

4. Avgift: 24 172 kronor (faktura skickas separat) 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2020-11-23 och beslut fattades 2021-01-21, 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 §. 
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 den aktuella platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett 
angeläget allmänt intresse. 
Bilagor 

1. Ritningar som ingår i beslutet 
2. 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 §. 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 §). 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägare. 
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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 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 samhällsbyggnadsutskottets 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.  
 
Samhällsbyggnadsutskottet sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i 
Dalarnas län för prövning. 

Beslutet skickas till 
Sökanden 
Länsstyrelsen
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§ 5  

Nybyggnad av hangar, olovlig byggnation  
 

Beskrivning av ärendet 
Fastighet:  
Sökande:  
  
  
Byggenheten har uppmärksammats om olovlig byggnation (påbörjat 
byggnation utan startbesked) på fastigheten  
 
Kontrollansvarig meddelade byggenheten att byggnation var klar men att det 
saknades startbesked. 
 
Fastighetsägaren har informerats om gällande regler och påföljder. 
Byggherren har beretts tillfälle att yttra sig över tillsynsnoteringen och 
inkom med svar 2019-01-16, där han trodde att de handlingar som saknades 
skulle skickas direkt till byggenheten och det då fanns ett startbesked.  
 
Enligt 11 kap 51 § PBL ska, om någon bryter mot en bestämmelse i 8–10 
kap PBL. tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift). 
 
I samma kapitel, 54 §, anges att byggsanktionsavgift inte ska tas ut om 
rättelse sker innan frågan om sanktion eller ingripande tas vid ett 
sammanträde med tillsynsmyndigheten. Vid besök på platsen 2021-01-21, 
samma dag som ärendet tas upp för beslut har någon rättelse inte skett i 
ärendet. 
 
Enligt 9 kap. 6 § 2 p § PBF, byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 
kap. 3 § PBL påbörja en sådan nybyggnad som kräver lov enligt 9 kap.2 § 
första stycket 1 eller 8 § första stycket 2 a, 3 eller 4 PBL eller anmälan enligt 
6 kap. 5 § första stycket 2, 9 eller 10 innan byggnadsnämnden har gett ett 
startbesked är:  
 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter 
av byggnadens sanktionsarea. 
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Sanktionsarean som underlag för tillbyggnadens sanktionsavgift är 124 m2– 
15 m2

 = 109 m2. 
 
Om bygglov finns beviljat för åtgärden halveras sanktionsavgiften i enlighet 
med PBF 9 kap 3a §. 

Beslutsunderlag 
Tillsynsnotering 2020-11-27 
Yttrande byggherren 2020-12-02 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Att med stöd av 11 kap 51 § plan- och bygglagen (PBL) av 

fastighetsägaren till fastigheten
, ta ut en 

byggsanktionsavgift av:    
(0,25 x 47300)/2 + (47300 x 0,005 x 109)/2 = 18921 kronor, faktura 
skickas separat  

 
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. 
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 
Ägare till fastigheten 
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§ 6  

Nybyggnad fritidshus,  

Beskrivning av ärendet 
Fastighet:  
Sökande:  
 
  
Ansökan avser bygglov och strandskyddsdispens för fritidshus. Aktuell plats 
är belägen vid Björntjärnen. Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte 
för området. Fastigheten var tidigare bebyggd med fritidshus som brann ner i 
juni 2020. 
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. 
Miljöenheten tillstyrker nybyggnad av fritidshus under förutsättning att det 
har enkel VA-standard. Om indraget vatten ska ordnas det också finnas ett 
godkänt avlopp. Ansökan om avloppsanläggning ska i så fall göras till 
miljöenheten. Avloppsanläggning som kräver slamtömning av 
slamtömningsfordon är kanske inte möjlig. 
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Inga yttranden har inkommit. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2020-11-11 
Situationsplan 2020-12-03 
Ritningar 2020-11-11 

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: Lars Lindgren 
Adress: Skinerstavägen 15, Djurås 
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3. Strandskyddsdispens beviljas. Som tomt får hela fastigheten tas i 
anspråk då den är ianspråktagen sedan tidigare. 

4. Avgift: 15 193 kronor (faktura skickas separat) 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2020-12-03 och beslut fattades 2021-01-21, vilket innebär att lagstadgade 
tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 
a § plan- och bygglagen(2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår av bilagan. 

Motivering 
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av 
mark- och vattenresurserna enligt miljöbalken 3 kap samt med den 
kommunala översiktsplanen. 
Ansökt åtgärd uppfyller kraven i PBL 2 kap. och ska inte föregås av 
detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i PBL 4 kap. 2 eller 3 §. 
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap. 
31 §. 
Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18c kan 
anföras att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark. 
Tidigare fritidshus på platsen förstördes genom brand juni 2020. 
Ersättningsbyggnaden har liknande mått som tidigare. 

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. 
Strandskyddsdispensens giltighetstid sammanfaller med bygglovet. 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §). 
Beslutet får laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes 
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet. 
Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet, varför utgången av besvärstiden 
- tre veckor från den dag Länsstyrelsen fått del av beslutet - bör avvaktas. 
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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 samhällsbyggnadsutskottets beslut är felaktigt och vilken 
ändring du vill har i beslutet. 
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer. 
Samhällbyggnadsutskottet 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 
Sökanden 
Länsstyrelsen
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§ 7  

Nybyggnad fritidshus,  

Beskrivning av ärendet 
Fastighet:  
Sökande:  
  
 
Ansökan avser bygglov och strandskyddsdispens för fritidshus. Aktuell plats 
är belägen vid Björntjärnen. Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte 
för området. Fastigheten var tidigare bebyggd med fritidshus som brann ner i 
juni 2020. 
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. 
Miljöenheten tillstyrker nybyggnad av fritidshus under förutsättning att det 
har enkel VA-standard. Om indraget vatten ska ordnas det också finnas ett 
godkänt avlopp. Ansökan om avloppsanläggning ska i så fall göras till 
miljöenheten. Avloppsanläggning som kräver slamtömning av 
slamtömningsfordon är kanske inte möjlig. 
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Inga yttranden har inkommit. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2020-11-11 
Situationsplan 2020-12-03 
Ritningar 2020-11-11 

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: Lars Lindgren 
Adress: Skinerstavägen 15, Djurås 
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3. Strandskyddsdispens beviljas. Som tomt får hela fastigheten tas i 
anspråk då den är ianspråktagen sedan tidigare. 

4. Avgift: 15 193 kronor (faktura skickas separat) 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2020-12-03 och beslut fattades 2021-01-21, vilket innebär att lagstadgade 
tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 
a § plan- och bygglagen(2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår av bilagan. 

Motivering 
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av 
mark- och vattenresurserna enligt miljöbalken 3 kap samt med den 
kommunala översiktsplanen. 
Ansökt åtgärd uppfyller kraven i PBL 2 kap. och ska inte föregås av 
detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i PBL 4 kap. 2 eller 3 §. 
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap. 
31 §. 
Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18c kan 
anföras att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark. 
Tidigare fritidshus på platsen förstördes genom brand juni 2020. 
Ersättningsbyggnaden har liknande mått som tidigare. 

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. 
Strandskyddsdispensens giltighetstid sammanfaller med bygglovet. 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §). 
Beslutet får laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes 
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet. 
Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet, varför utgången av besvärstiden 
- tre veckor från den dag Länsstyrelsen fått del av beslutet - bör avvaktas. 
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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 samhällsbyggnadsutskottets 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 
Sökanden 
Länsstyrelsen
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§ 8  

Förhandsbesked för nybyggnad bostadshus, 
strandskyddsdispens,  

Beskrivning av ärendet 
Fastighet:  
Sökande: 
  
  
Ansökan avser förhandsbesked och strandskyddsdispens för bostadshus. 
Aktuell plats är belägen vid sjön Styrsjön. Detaljplan eller 
områdesbestämmelser finns inte för området. 
Strandskydd råder enligt miljöbalken (MB) 7 kap. 13 §. Byggnadsförbud 
råder enligt MB 7 kap. 16 §. Friluftsliv, växt- och djurlivet i området 
påverkas inte av planerad byggnation. 
Platsen ligger inom område som i kommunens översiktsplan är utpekat för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) som avses i 7 kap 18e § MB. 
Efter besök på platsen görs bedömningen att friluftsliv, växt- och djurlivet i 
området inte påverkas av planerad byggnation.  
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Yttrande har inkommit från grannfastigheten Åkerö 1:14 som 
påtalar att vägen inte är farbar vid tjällossning och måste upprustas vid 
permanentboende. Det finns även ett servitut för infart över aktuell fastighet 
till  som behöver finnas kvar. 
Miljöenheten tillstyrker förhandsbesked för två bostadshus på rubricerad 
fastighet. Vatten- och avloppsfrågan bedöms kunna lösas för fastigheterna. 
Annan lösning än traditionell markinfiltration kan komma att krävas, detta 
får markundersökning i samband med avloppsansökan utvisa. Grann-
fastighetens vattentäkt och avlopp ska beaktas vid planering av VA-
anläggningarnas placering. Tillfartsvägen ska göras farbar för slamtömnings-
fordon. Ansökan om avlopp ska lämnas till Miljöenheten i god tid innan 
planerat anläggande. 
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Beslutsunderlag 
Ansökan 2020-11-20 
Situationsplan 2021-01-08 
Checklista 2021-01-07 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Förhandsbesked för två tomter beviljas. 
2. Strandskyddsdispens beviljas. Som tomt får den yta som markerats 

på situationsplanen tas i anspråk. Marken närmast vattnet ska 
fortfarande vara tillgänglig för allmänheten och får inte privatiseras. 
Tomtplatsen ska tydligt avgränsas mot vattnet med staket eller 
gärdesgård. 

3. Avgift: 14 710 kronor (faktura skickas separat)  
 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2020-11-20 och beslut fattades 2021-01-21, vilket innebär att lagstadgade 
tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 
a § plan- och bygglagen (2010:900). 

Motivering 
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 intill befintlig 
bebyggelse. 
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. 

Upplysningar 
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år 
efter det att beslutet vunnit laga kraft enligt PBL 9 kap. 39 §. Sökanden 
upplyses också om att förhandsbeskedet inte medför rätt att påbörja den 
sökta åtgärden. 
 
Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet, varför utgången av besvärstiden 
- tre veckor från den dag Länsstyrelsen fått del av beslutet - bör avvaktas. 
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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 samhällsbyggnadsutskottets 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 
Sökanden 
Fastighetsägare  
Länsstyrelsen
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§ 9  

Nybyggnad fritidshus, garage/förråd,  

Beskrivning av ärendet 
Fastighet:  
Sökande:  
  
 
Ansökan avser bygglov för fritidshus och garage förråd. Aktuell plats är 
belägen vid sjön Styrsjön. Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte 
för området. Fastigheten är sedan tidigare bebyggd med fritidshus. 
Startbesked för rivning av del av befintlig byggnad gavs 2020-09-07. De nya 
byggnaderna placeras utanför det strandskyddade området men tomtplatsen 
sträcker sig närmare vattnet. 
Strandskydd råder enligt miljöbalken (MB) 7 kap. 13 §. Byggnadsförbud 
råder enligt MB 7 kap. 16 §. Friluftsliv, växt- och djurlivet i området 
påverkas inte av planerad byggnation. 
Platsen ligger inom område som i kommunens översiktsplan är utpekat för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) som avses i 7 kap 18e § MB. 
Efter besök på platsen görs bedömningen att friluftsliv, växt- och djurlivet i 
området inte påverkas av planerad byggnation.  
Miljöenheten tillstyrker bygglov för fritidshus på fastigheten. Vatten- och 
avloppsförsörjningen bedöms kunna lösas för fastigheten. Ansökan om 
avloppsanläggning gemensam med grannfastigheten har lämnats in till 
miljöenheten. Vattentäkt har borrats på fastigheten.  
Stadsarkitekten har inga synpunkter på sökt bygglov. Den branta takvinkeln 
kan ses som acceptabel då fastigheten inte ligger inom något utpekat område 
med kulturmiljövärden.  
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Inga yttranden har inkommit. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2020-09-10 
Ritning 2020-12-07 
Situationsplan 2020-12-07 
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Checklista 2020-10-28 

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

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

redovisade tomtplatsen. Kvarvarande sträcka mot stranden får inte 
privatiseras och ska tydligt avgränsas med staket eller gärdesgård. 

3. För att genomföra åtgärden krävs tekniskt samråd och en 
kontrollansvarig. Uppgifter om kontrollansvarig ska finnas senast till 
det tekniska samrådet. 

4. Avgift: 22 345 kronor (faktura skickas separat) 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2020-12-07 och beslut fattades 2021-01-21, vilket innebär att lagstadgade 
tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 
a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår av bilagan. 

Motivering 
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av 
mark- och vattenresurserna enligt miljöbalken 3 kap samt med den 
kommunala översiktsplanen. Ansökt åtgärd uppfyller kraven i PBL 2 kap. 
och ska inte föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i 
PBL 4 kap. 2 eller 3 §. Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för 
lov enligt PBL 9 kap. 31 §. 
Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18c kan 
anföras att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark samt 
att platsen ligger inom LIS-område i kommunens översiktsplan och i direkt 
anslutning till befintlig bebyggelse. Strandområdet får inte privatiseras, 
tomten ska tydligt avgränsas med staket eller gärdesgård. 

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. Uppgifter om kontrollansvarig ska 
finnas till det tekniska samrådet. Kallelse till sammanträde för tekniskt 
samråd bifogas beslutet. 
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt PBL 10 
kap. 4 §. 
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Utskottet för samhällsbyggnads beslut om startbesked upphör att gälla den 
dag då beslutet om bygglov upphör att gälla. 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §). Strandskyddsdispensens 
giltighetstid sammanfaller med bygglovet. 
Beslutet får laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes 
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet. 
Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet, varför utgången av besvärstiden 
- tre veckor från den dag Länsstyrelsen fått del av beslutet - bör avvakta 
 
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 samhällsbyggnadsutskottets 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 
Sökanden 
Länsstyrelsen
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§ 10  

Nybyggnad fritidshus,  

Beskrivning 
Fastighet:  
Sökande:  
  
  
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten  

 Förhandsbesked beviljades 2018-11-15 § 155. 
Miljöenheten har tidigare påtalat att VA-frågan bedöms kunna lösas på 
fastigheten. Ansökan om utförande av avloppsanläggning ska lämnas till 
miljöenheten i god tid innan arbete påbörjas. Val av avloppslösning måste 
dock utredas ytterligare, då markförhållandena medför att traditionell 
markinfiltration är tveksam. 
Utfart avses ske mot befintlig väg. Trafikverkets tidigare yttrande skall 
beaktas. 
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Inga erinringar har inkommit. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2020-11-30 
Ritning 2020-11-30 
Situationsplan 2020-11-30 

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: Peter Hjemli 
Adress: Vändrostvägen 30, Falun 

3. Avgift: 19 980 kronor (faktura skickas separat) 
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Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2020-11-30 och beslut fattades 2021-0-21, 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 

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. 
 
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 §). 
 
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 samhällsbyggnadsutskottets 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 
Sökanden 
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§ 11  

Nybyggnad En/tvåbostadshus  

Beskrivning 
Fastighet:  
Sökande: 
  
  
Åtgärden avser nybyggnad av bostadshus på Fastigheten  
För området gäller detaljplan. Åtgärden överensstämmer med gällande 
detaljplan. Aktuell fastighet är obebyggd. 
Stadsarkitekten har påtalat följande: Fastigheten ligger inom ett område som 
inte har någon sammanhållen karaktär. Det finns en blandning på såväl 
själva utformningen av husen som färgsättning på fasader. Skolbyggnaderna 
liksom några av de nya planerade byggnaderna i området har svarta 
träfasader så för att anpassas till detta hade det kanske varit önskvärt med en 
mörkare färgsättning på fasaden än vit som nu är föreslagen. Men med 
hänsyn till att det inte finns några regleringar kring detta i gällande detaljplan 
samt variationen på bebyggelsen i övrigt i närområdet så har jag inga 
synpunkter på sökt bygglov. 
Brandkåren har yttrat sig enligt bilaga. 
Dala Vatten och avfall har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan, yttrande 
införväntas till sammanträdet.  

Beslutsunderlag 
Ansökan 2020-09-24 
Ritning 2020-12-17 
Situationsplan 2020-12-17 

Samhällsbyggnadsutskottets 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: 
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Namn: Nisse Berglund 
3. Avgift: 23 896 kronor (faktura skickas separat) 

Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 2020-12-17 och beslut fattades 2021-01-19, 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 §. 
 
Bilagor 

1. Ritningar som ingår i beslutet 
2. Remissyttrande från brandkåren 

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 utskottet för samhällsbyggnad har gett ett slutbesked, om utskottet 
inte beslutar annat. 
Utskottet för samhällsbyggnads beslut om startbesked upphör att gälla den 
dag då beslutet om bygglov upphör att gälla. 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §). 
 
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 samhällsbyggnadsutskottets beslut är felaktigt och vilken 
ändring du vill har i beslutet. 
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer. 
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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  

Nybyggnad en/tvåbostadshus, tillbyggnad 
garage/carport  

Beskrivning 
Fastighet:  
Sökande: 
  
  
Åtgärden avser nybyggnad av bostadshus på  Förhandsbesked 
har beviljats 2020-04-21. 
Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området. 
Stadsarkitekten har inga synpunkter på sökt bygglov. Den nya förslagna 
byggnaden smälter in i miljön genom fasadmaterial, tak och 
fönsterutformning. 
Dala Vatten och avfall har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan och 
påtalar följande: Fastigheten ligger ej inom verksamhetsområde för vatten 
och spillvatten. Förbindelsepunkt till fastigheten saknas och 
anläggningsavgiften är ej erlagd sen tidigare. Anslutningen bedöms ändå 
vara möjlig genom att ett avtal upprättas mellan VA-huvudmannen och 
fastighetsägaren. Verksamhetsområdet kan i ett senare läge komma att 
utvidgas. 
Fastighetsägaren uppmanas att i god tid före planerad byggstart ansöka om 
anslutning till det allmänna VA-nätet, varefter DVAAB upprättar 
förbindelsepunkt.  
Anslutning till VA-nätet får ej ske utan att ansökan behandlats av DVAAB. 
Anslutning till det allmänna VA-nätet medför att anläggningsavgift skall 
erläggas enligt gällande VA-taxa.  
Fastighetsägaren ska ordna med godkänd vattenmätarplats/konsol och 
meddela Dala Vatten och Avfall AB för installation av vattenmätare, innan 
fastigheten kan tas i bruk.  
Fastigheten ligger inom ett område med lättrycksystem för spillvatten vilket 
innebär att spillvatten pumpas till förbindelsepunkt från en pumpsump på 
fastigheten. VA-huvudmannen levererar och bekostar pumpanläggningen 
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med sump men fastighetsägaren skall ordna med, och bekosta, installation 
och drift. Förbindelsepunkten kommer att placeras i fastighetens sydvästra 
hörn men fastighetsägaren kan välja placering av pumpanläggningen så den 
passar byggnadernas placering.  
DVAAB har inget att invända mot att bygglov beviljas. 
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Inga erinringar har inkommit. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2020-11-18 
Ritning 2020-11-18 
Situationsplan 2020-11-18 

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: Magnus Mårtensson, Leksand 

3. Avgift: 19 980 kronor (faktura skickas separat) 
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2020-11-18 och beslut fattades 2021-01-21, 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 
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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. Kontakta byggnadsinspektör Maths 
Ydron (0247-80496) i god tid innan. 
 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §). 
 
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 samhällsbyggnadsutskottets 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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§ 13 Dnr 2021/33 

Stadigvarande Alkoholtillstånd Siljansnäs hotell 

Beskrivning av ärendet 
Siljansnäs Hotell 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  
Ansökta serveringstider är mellan klockan 11.00 och kl.01.00.      

Beslutsunderlag 
Utredning  

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Bevilja Siljansnäs Hotell AB med organisationsnummer 559284-

9714 stadigvarande serveringstillstånd vid Siljansnäs Hotell, Buffils 
Annas väg 18, 793 60 Siljansnäs 

2. Tillståndet avser servering av starköl, vin, spritdrycker samt andra 
jästa alkoholdrycker till allmänheten 

3. Servering får ske i foajé/bar, matsal samt på inhägnad 
uteservering/veranda och inhägnad ute SPA-avdelning i enlighet med 
inlämnade serveringsytor enligt ritningar. 

4. Serveringen får påbörjas tidigast kl.11:00 och avslutas senast 
kl.01:00.  

5. På uteserveringen får serveringen påbörjas tidigast kl. 11.00 och 
avslutas senast kl. 24.00. 

6. När uteserveringen används för servering av alkoholdryck skall 
personal ha ständig uppsikt över serveringen 

7. Tillståndet gäller fr.o.m. 2021-01-21 
Upplysningsvis gäller regeringens förbud mot servering av alkohol efter kl. 
20:00 till dess att detta hävs. 

Beslutet skickas till 
Myndighetschef Jonas Slars
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§ 14 Dnr 2016/561 

Kulturmiljöprogram etapp 2 C 

Beskrivning av ärendet 
Sektorn för samhällsutveckling har låtit ta fram ännu en del av 
Kulturmiljöprogram för Leksands kommun. Programmet beskriver värdefull 
bebyggelse och vilka karaktärsdrag som är särskilt viktiga att värna.  
Kulturmiljöprogrammet ska bli underlag för den nya översiktsplanen. 
Programmet ska även fungera som stöd vid handläggningen av plan- och 
bygglovsärenden. Det är ett kunskapsunderlag som ska tydliggöra 
kulturmiljöns egenskaper och karaktäristik, utan att dessa vägts mot andra 
intressen. Beslutet om vad som är lämpligt att göra på en viss byggnad eller i 
ett visst område sker i det enskilda plan- eller bygglovsärendet. Programmet 
ska även inspirera fastighetsägare att vårda sina fastigheter.  
Projektet har delats i två etapper, etapp 1 sträckte sig från hösten 2018 till 
våren 2020 och etapp 2 har pågått under år 2020.  
Kulturmiljöprogrammets etapp 1 och 2 
Arbete med kulturmiljöprogrammets har pågått sedan hösten 2018. Arbetet 
påbörjades med ett församråd där allmänheten, via en kartapp, fick lämna 
förslag på vilka byggnader eller platser de tyckte skulle uppmärksammas i 
arbetet. Församrådet lanserades under julmarknaden 2018 i Leksand och 
pågick till mitten av januari 2019. Det inkom cirka 80 förslag från 
allmänheten under församrådet.  
Kulturmiljöprogrammet presenteras i olika former, bland annat i en 
webbaserad form som riktar sig till allmänheten. Här förklaras vad 
kulturmiljöprogrammet är och vilken lagstiftning det utgår från. Här är det 
dock framförallt möjligt att läsa om sin egen by och det finns länkar till 
pdf:er för de områden som ingår. Därtill finns en sida som förklarar viktiga 
företeelser i bygdens historia. Dessutom finns resultatet i kommunens egen 
kartbas där framförallt plan- och bygglovhandläggare kan använda det som 
stöd i sitt dagliga arbete.  
Nu är de sista rapporterna färdigställda för etapp 2. Till skillnad från etapp 1 
har nu de avslutande rekommendationerna och riktlinjerna tagits bort från 
det material som godkänns av utskottet samt redovisas externt, då de kan 
misstolkas som politiska ställningstaganden som är avvägda mot andra 
enskilda och allmänna intressen. Rekommendationerna och riktlinjerna från 
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Dalarnas museum finns emellertid som arbetsmaterial för kommunens plan- 
och bygglovhandläggare. 
Den tredje delen av etapp 2, benämnd 2C, samt Noret-rapporten från etapp 1, 
föreslås godkännas av utskottet den 21 januari 2021 för att kunna användas 
som beslutsunderlag i plan- och bygglovärenden. Det kan komma att göras 
ändringar i det material som nu föreslås godkännas, för att materialet ska 
vara enhetligt, inför att programmet i sin helhet ska godkännas. 
Det kompletta kulturmiljöprogrammet, sammanställt och justerat, föreslås 
godkännas våren 2021. Materialet därefter kan arbetas in i översiktsplanen.  
Ett krav från länsstyrelsen för att bevilja bidraget var ursprungligen att 
programmet skulle antas av Kommunfullmäktige men länsstyrelsen har nu 
lättat på det kravet. Därför föreslås att det slutliga kulturmiljöprogrammet 
godkänns av utskottet för samhällsbyggnad. Den övergripande politiska 
behandlingen av materialet sker i samband med antagandet av den 
kommuntäckande översiktsplanen vilken ska tas fram de närmsta åren och 
antas av Kommunfullmäktige 

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

Sektorns/avdelningens bedömning 
Kommunen har många värdefulla kulturmiljöer och det finns ett stort behov 
av ett uppdaterat underlag som behandlar frågan. Ett nytt kulturmiljöprogram 
kommer att underlätta arbetet med både bygglov och detaljplaner men även 
ge allmänheten råd och inspiration vid ny-, om- och tillbyggnader i 
värdefulla miljöer. 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Att godkänna de rapporter som framtagits i etapp 2 C samt Noret-

rapporten  

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-01-05 
Rapporter för:  

- Balkbodarna och Lindbodarna 
- Forsbodarna 
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- Granberg 
- Gyllingsberg 
- Insjön 
- Jordberg 
- Kråkbodarna 
- Limå bruk 
- Noret 
- Skäppsjöbodarna 
- Sångberget  

 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Stadsarkitekt / chef strategisk planering Anna Ograhn 
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§ 15 Dnr 2019/1388 

Bostadsförsörjningsplan 2021-2025 

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 utvärderats fram till år 
2019, 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 2021 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, den 9 januari till 
den 14 februari 2020, inkom 3 stycken yttranden utan synpunkter från 
Länsstyrelsen, Falu kommun och Gagnefs kommun.  
Antagandet har fördröjts med anledning av covid-19 och redaktionella 
ändringar, främst vad gäller befolkningsstatistik, har gjorts. Ändringarna är 
dock inget som bedöms föranleda ett nytt samråd.  
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Sektorns/avdelningens bedömning 
Bostadsförsörjningsplanen är en viktig del för att nå kommunens tillväxtmål 
om 18 000 invånare år 2025. I slutet av år 2020 var befolkningen i 
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.  

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Anta Bostadsförsörjningsplan 2021-2025. 
 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Bostadsförsörjningsplan 2021 – 2025  
Uppföljning Bostadsförsörjningsplan 2016- 2020  
Tjänsteutlåtande daterat 2020-02-25 

Expedieras till 
Kommunstyrelsen
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§ 16 Dnr 2020/1285 

Ansökan om planbesked för terminal- och 
logistikverksamhet på fastigheterna Ål-Sätra 46:4, Ål-
Sätra 14:7 och Holen 4:16 

Beskrivning av ärendet 
Bergkvist- Insjön AB har ansökt om planbesked för att möjliggöra terminal- 
och logistikverksamhet samt lagringsytor i anslutning till befintlig 
verksamhet i Insjön. Bostadsfastigheterna, fastigheterna Ål-Sätra 46:4 och 
Ål-Sätra 14:7, närmast sydost om anläggningen är nu inköpta. 
Inom det område som är markerat med blå färg på bifogad karta, önskar 
exploatören ha terminal- och logistikverksamhet, vilket innebär lastning, 
lossning och lagring av gods. Här önskas även att tullager, lagerbyggnader 
och stängsel blir möjligt. Områden markerade med rött önskas användas som 
lagringsytor. I gällande detaljplaner är de röda områdena (numrerade 1-3) 
utlagda som industri (sågverk) eller för terminalverksamhet men får av olika 
anledningar inte bebyggas. Skälen till detta var bland annat att störningar 
inte skulle drabba intillboende men även för att området ska vara tillgängligt 
för luftledning. De intilliggande bostadsfastigheterna är nu inköpta. Område 
4 (de aktuella bostadsfastigheterna, markerade med blått) är inte planlagt.  
I den gällande översiktsplanen, som vann laga kraft 2014, påpekas i riktlinje 
11 för bebyggelse att Befintliga och planlagda verksamhetsområden för 
industri och företagsverksamheter prioriteras framför etablering av nya 
områden. 
Vad gäller kommunikationer säger översiktsplanen att I Insjön finns en 
kombiterminal som är av riksintresse, Bergkvist-Insjön AB, Tomoku hus AB 
och Clas Ohlson AB använder combiterminalen vid omlastning av gods 
mellan lastbil och tåg.   
I planeringsområdet för Insjön i översiktsplanen utpekas ett grönstråk genom 
del av aktuellt område: För att ge möjlighet till att utöka Solbyvändans 
gångstråk mot Hundhagens Naturreservat bör kommunen verka för att mark 
reserveras för ändamålet. Sträckningen för ett gångstråk mellan 
Solbyvändan och Hundhagen behöver utredas vidare i ett eventuellt 
detaljplanearbete.     
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I det område som benämns 3 finns fornlämningen RAÄ Ål 88:1, en 
blästbrukslämning, och det finns fler kända fornlämningar i närheten av det 
eventuella planområdet. Det är därför troligt att det ställs krav på en 
arkeologisk utredning i samband med planarbetet.  
Aktuellt område är beläget på erosionsbenägen jordart, huvudsakligen 
postglacial silt, förutom ett stråk av svämsediment i form av ler-silt närmare 
badplatsen och hamnen. Detta innebär att det krävs en geoteknisk utredning 
för att utröna markens bärighet och förutsättningar för byggnation.   
Område 2 genomkorsas av 50 kV luftledning med el och det finns ett flertal 
elledningar, optoledningar, fjärrvärme och VA-ledningar som behöver 
beaktas i ett eventuellt planarbete. Det eventuella planområdet ligger delvis 
inom verksamhetsområde för VA.  
Eftersom planläggningen kommer att medge mer hårdgjorda ytor vilket 
medför ökade mängder dagvatten krävs en dagvattenutredning för att 
klarlägga hur dagvattnet ska fördröjas och renas.  
Den utökade verksamheten föreslås förläggas närmare befintliga bostäder 
och i samband med en eventuell detaljplan behövs en bullerutredning för att 
beräkna bullret och lägga fast eventuella skyddsåtgärder, exempelvis 
bullerplank eller bullervall.  
Område 4 i ansökan gränsar mot väg till badplats och småbåtshamn och 
eventuell påverkan på den vägen behöver beaktas i planarbetet. Om befintlig 
anslutning till länsväg behöver göras om eller om nya anslutningar ska 
tillkomma kan det behövas tillstånd från Trafikverket.  
I huvudsak område 2 och 4 är utlagda som jordbruksblock 2020, det vill säga 
bidrag har sökts för brukande av marken under året. Enligt Miljöbalken 
(1998:808) 3 kap 4 § får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för 
bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose 
väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från 
allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 
Även denna fråga behöver beaktas vidare i detaljplanearbetet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Ansökan om planbesked  
Karta 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Positivt planbesked under en tid av två år från dagens datum, bevil-

jas. Det innebär att ett färdigt samrådsförslag för detaljplan ska pre-
senteras för utskottet inom två år, annars förfaller planbeskedet. 

2. Planavtal ska tecknas 
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3. Detaljplanen bekostas av sökande. 

Motivering 
Plan- och kartavdelningen bedömer att ny detaljplaneläggning för del av 
fastigheterna kan prövas.  

Upplysningar 
Detaljplanen kan tidigast antas hösten 2021. 

Beslutet skickas till 
Plan- och kartchef, Malin Bengtsson 
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