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Sammanträdesdatum

2019-03-21
Utskottet för samhällsbyggnad
Plats och tid

Plenisalen, 13.00-16.00

Beslutande

Ledamöter
Sebastian Larsson (M)
Mikael Kyller (KD)
Birgitta Jansson (S)
Aarno Magnusson (C)
Karin Byström (C)
Mats Stenmark (M)
Jan-Olof Karlsson (S)

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare
Elisabet Ingels (C)
Mats Fogelström (C)
Åke Arnesson (BP)
Mats Rönnblad (S)
Markus Kummu (V)
Tjänstemän
Sektorschef Åke Sjöberg
Stadsakitekt/chef strategisk planering Anna Ograhn
Chef Plan och kart, Malin Bengtsson § 31-33, 40
Myndighetschef Jonas Slars § 32-37
Byggnadsinspektör Maths Ydron § 32-33, 36-38 & 40
Nämndsekreterare Jenny Sarén

Justeringens plats och tid

Övriga
§ 31 Dalarnas Museum:
Kristoffer Ärnbäck
Lars Jönses
Länsstyrelsen Dalarna:
Linnea Skog

Kommunhuset måndag den 25 mars kl. 10.00

Underskrifter

Paragrafer 31-47

Ordförande

Sebastian Larsson (M)
Justerare

Birgitta Jansson (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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2019-03-26

Förvaringsplats för protokollet
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Ärendelista
Val av justerare
§ 31

Presentation kulturmiljö

§ 32

Sektorschefen informerar

§ 33

Avdelnings-/enhetschefer informerar

§ 34

Medborgarförslag om anslagstavlor

§ 35

Medborgarförslag - Skyltar med information om tomgångskörning förbjuden

§ 36

Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus,

§ 37

Nybyggnad av varm- och kallförråd, carport samt kontrollrum, rivning av förråd
och kontrollrum, Övermo 3:25

§ 38

Nybyggnad av bastu och uterum, strandskyddsdispens,

§ 39

Marklov för schaktning/fyllning,

§ 40

Anmälan olovlig åtgärd

§ 41

Anmälan om ovårdad fastighet,

§ 42

Anmälan ovårdad fastighet,

§ 43

Anmälan ovårdad fastighet,

§ 44

Nybyggnad av brygga, strandskyddsdispens

§ 45

Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus

§ 46

Sektorsplaner 2019

§ 47

Mål- och resultatrapport 2018

Justeras

Utdrag bestyrks
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2019-03-21
Utskottet för samhällsbyggnad

§ 31

Presentation kulturmiljö
Beskrivning av ärendet
Dalarnas museum (Kristoffer Ärnbäck och Lars Jönses), Länsstyrelsen
(Linnea Skog, antikvarie) samt Anna Ograhn beskriver det pågående arbetet
med framtagande av ett kulturmiljöprogram för Leksands kommun.
Kulturmiljöprogrammet är en del i det pågående arbetet med ny
översiktsplanen. Kulturmiljöprogram är en riktlinje som ska fungera som ett
stöd vid handläggning av samhällsplanering såsom exempelvis bygglov. Det
är ett ställningstagande av vilka karaktärsdrag som är särskild viktiga för att
kulturmiljömässiga värden ska bibehållas. Programmet ska även fungera
som stöd till allmänheten så de vet vad som gäller för respektive område.
Vi gör detta för att möjliggöra fortsatt utveckling i kommunen.
Inspirerats av Östersund som skapat en kulturmiljöwebb, målsättningen är att
skapa ett digitalt kulturmiljöprogram.
Arbetsgrupp tillskapad med representanter från Leksands kommun,
Länsstyrelsen och Dalarnas museum.
Under sommaren kommer inventeringsfasen göras. Presenteras under hösten.
Fokus just nu är de områden som är riksintressen av kulturmiljövård. Etapp
två kommer ske nästa år då även andra områden i kommunen kommer
inventeras.
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Tacka för presentationen

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 32

Sektorschefen informerar
Beskrivning av ärendet
 Åke Sjöberg och Sebastian Larsson ska träffa LRF:s styrelse för att
diskutera byggnation på åkermark.
 Åke Sjöberg och Jonas Slars kommer träffa referensgrupp företag
nästkommande tisdag. Träffas två till tre gånger per år.
 Åke Sjöberg har genomfört ett möte med Rättviks kommun för att
diskutera pågående och kommande samarbeten.
 Norsbro, framskjutet till nästa gång det är lågvatten. Försöker göra en
breddning av plåtarna för att möjliggöra att man kan mötas på bron
fram till renovering.
 Lyckad förtagsvecka, många studiebesök, uppskattat från
företagssidan.
 Hållbar utveckling, träffats på regional nivå. Fokus under
nästkommande år är att arbeta mot en fossilfri bilpark. Arbetar att
sammanställa hur vi ligger till med miljömålen.
 Krisledningsövning i Falun genomfört, kommer följas upp med
övningar på kommunal nivå.
 Ser över organisation vaktmästare tillsammans med gata/park.
 Sporthall håller på med detaljplanen, några få yttrande har inkommit.
 Ingen ny ekonomisk prognos, håller på med genomsyrning av hela
vår verksamheter.
 Våra möten engagerar och drar mycket folk
 Många som är intresserade för boende på Brofästet och Norra
Käringberget
 Gjort insatser vid slänten vid Leksands folkhögskola för att minimera
risken för ras
 Dialog med Dala Energi samt Gagnef och Rättviks kommuner
gällande skötsel av vägbelysningen
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Tacka för informationen och lägga denna till handlingarna
Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg, Verksamhetsekonom

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 33

Avdelnings-/enhetschefer informerar
Beskrivning av ärendet
Chef plan- och kart, Malin Bengtsson:



Man håller på att gå igenom synpunkterna för Åkerö Brofäste,
primärt synpunkter gällande utformning och våningsantal
Mindre antal synpunkter på Sporthallen

Chef strategisk planering, Anna Ograhn:


Anna Ograhn och Malin Bengtsson kommer prata om hur vi arbetar i
Leksands kommun på detaljplanedagar i Stockholm. Från vision till
verklighet

Trafik


Enskilda vägar, på måndag kommer förslag på regelverk. Många
möten med mycket engagemang och många människor.



Torgplatser, kommer uppdatera lokala ordningsstadga då Torget
byggs om.

Natur


Vandringslyftet, möte genomfördes i Leksand förra veckan.
Uppskattat, vi i Leksand ligger långt fram när det gäller
vandringsleder.

Energi


Föredrag om solceller för både företagare och medborgare i Rättvik,
Leksand och i Vansbro har genomförts.

Myndighetschef, Jonas Slars:


Stadig inströmning av bygglov



Nya regler har medfört en större administrativ börda, detta kommer
också innebära ett ökat antal ärenden som presenteras vid sittande
bord för att klara handläggningstiden.

Justeras

Utdrag bestyrks

5

1(2)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-03-21
Utskottet för samhällsbyggnad



Kör igång med klagomålsärenden, har 14 stycken ovårdade
fastigheter varav två presenteras idag.

Miljö:


Va-möte tillsammans med Dala Vatten, VA-område kommer utökas
till Heden. Kommer medföra bygglov.



Olle Ryberg ska till förvaltningsrätten på måndag gällande fiskärende
på Tällbergsgården.

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Tacka för informationen och lägga denna till handlingarna
Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg
Verksamhetsekonom

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 34

Dnr 2018/1701

Medborgarförslag om anslagstavlor
Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit angående att återskapa alla anslagstavlor
som tagit ner i Noret under ombyggnationen i centrum.
Sektorns/avdelningens bedömning
Analoga anslagstavlor har tidigare fyllt en viktig funktion med att sprida
information men i dagens samhälle har de analoga anslagstavlornas behov
ersatt till stor del av digitala alternativ och sociala medier. Sektor
samhällsutveckling gör bedömningen tillsammans med
Gata/parkavdelningen som ansvarar för skötseln att det finns tillräckligt antal
analoga anslagstavlor kvar i Noret. Det finns en i närheten av Kulturhuset,
det kommer att placeras en ny anslagstavla på Torget i samband med
ombyggnationen där, det planeras även att sättas upp en anslagstavla nere
vid resecentrum. Bedömningen är därmed att det inte behöver återskapas fler
analoga anslagstavlor.
Utskottet för samhällsbyggnads förslag till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige
1. Med ovanstående anse medborgarförslaget vara besvarat.
Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande
Medborgarförslag
Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Samhällsutvecklingschef, Åke Sjöberg
Stadsarkitekt, Anna Ograhn
Förslagsställaren

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 35

Dnr 2018/1588

Medborgarförslag - Skyltar med information om
tomgångskörning förbjuden
Beskrivning av ärendet
Förslagsställaren yrkar på att kommunen åter sätter upp informationsskyltar
om att tomgångskörning längre än en minut är förbjuden. Tomgångskörning
regleras i kommunens lokala hälsoskyddsföreskrifter.
Sektorns/avdelningens bedömning
Miljöenheten bifaller förslaget. Informationsskyltar är en lämplig del i ett
förebyggande miljö-och hälsoskyddsarbete i syfte att minska onödig
klimatpåverkan och försämrad luftkvalité i våra tätorter.
Beslutsunderlag
Yttrande från trafikingenjör
Medborgarförslag
Utskottet för samhällsbyggnads förslag till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige
1. Förslagsställarens medborgarförslag i ärendet bifalles.
Informationsskyltar sätts upp av trafikenheten i samråd med
miljöenheten.
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Miljöenheten

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 36

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

Ansökan avser förhandsbesked för bostadshushus. Fastigheten ligger precis
utanför detaljplanerat område och är sedan tidigare bebyggd med bostadshus
och komplementbyggnader. Sökanden avser att stycka av den del av den
befintliga fastigheten som inte har några byggnader. Den nya fastigheten blir
ca 600 m2. Lantmäteriet har muntligen meddelat att de inte ser några hinder
till avstyckning.
Dala Vatten och Avfall har yttrat sig i ärendet. Fastigheten ligger inom
verksamhetsområdet och kan anslutas. På den aktuella platsen ligger
allmänna ledningar för vatten och spillvatten som vid en eventuell
byggnation måste flyttas. Hela yttranden bifogas protokollsutdraget.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över
ansökan. Ett yttrande har inkommit från ägarna till
som
motsätter sig ytterligare byggnation av
. De har bland annat
framfört synpunkter på försämrad utsikt samt sänkt värde på den egna
fastigheten. Utskottet för samhällsbyggnad bedömer att ytterligare
byggnation inte skulle innebära någon betydande olägenhet och att de
synpunkter som framförts inte kan utgöra skäl att vägra sökt förhandsbesked.
Beslutsunderlag
Ansökan 2019-01-31
Situationsplan 2019-01-31
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Förhandsbesked beviljas med nedanstående villkor:
- Högst en femtedel av tomtplatsen får bebyggas.
- Byggnad får uppföras med endast en våning.
- Maximal byggnadshöjd 3,6 m.
2. Avgift: 8894 kronor (faktura skickas separat)

Justeras

Utdrag bestyrks
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Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av
kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa 2019-01-31 och beslut fattades
2019-03-21, 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 kan ses
som en naturlig förtätning av befintlig byklase. Trots att tomtplatsen blir
liten så kan den genom begränsning av byggnationer anses vara en lämplig
tomtplats.
Upplysningar
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år
efter det att beslutet vunnit laga kraft enligt PBL 9 kap. 39 §. Sökanden
upplyses också om att förhandsbeskedet inte medför rätt att påbörja den
sökta åtgärden.
Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet.
Hur man överklagar
Om Du vill överklaga detta beslut skall Du skriva till Leksands kommun,
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se.
Tala om i brevet vilket beslut Du överklagar, t ex genom att ange ärendets
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför
Du menar att utskottet för samhällsbyggnads beslut är felaktigt och vilken
ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Utskottet för samhällsbyggnad måste ha fått Ditt överklagande inom tre
veckor från den dag Du fick del av beslutet.
Utskottet för samhällsbyggnad sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen
i Dalarnas län för prövning.
Beslutet skickas till
Sökanden

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 37

Dnr 2019/12

Nybyggnad av varm- och kallförråd, carport samt
kontrollrum, rivning av förråd och kontrollrum, Övermo
3:25
Beskrivning av ärendet
Fastighet: ÖVERMO 3:25
Sökande:

DALA ENERGI ELNÄT AB
BOX 254
79326 LEKSAND

För området gäller detaljplan. Aktuell fastighet är bebyggd.
Åtgärden avser rivning av kontrollrum samt förråd, nybyggnad av
kontrollrum, carport samt förråd. Åtgärden strider mot detaljplanen genom
att carporten delvis placeras på prickmark, mark som inte får bebyggas.
Dala vatten och avfall tillstyrker bygglov. Carporten är delvis placerat inom
ledningsrättsområde för DVAABs vatten- och spillvattenledningar.
Ledningsrätten finns där för att skydda ledningar och för att möjliggöra akut
och planerat underhåll. Carporten kan utgöra ett visst hinder för sådant
underhåll men placeringen och konstruktionen bedöms ta tillräcklig hänsyn
till problematiken. Yttrandet bifogas beslutet.
Brandkåren tillstyrker bygglov. Brandskyddsbeskrivning ska inlämnas i god
tid innan tekniskt samråd. Yttrandet bifogas beslutet.
Trafikverket har inga synpunkter. Yttrandet bifogas beslutet.
Stadsarkitekt Anna Ograhn har inga synpunkter. Yttrandet bifogas beslutet.
Berörda angränsande fastighetsägare har underrättats. De har ingen erinran.
Beslutsunderlag
Ansökan 2018-12-28
Ritning 2018-12-28
Situationsplan 2018-12-28
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Rivningslov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9
kap. 34 §.
2. Liten avvikelse medges från gällande detaljplan.

Justeras

Utdrag bestyrks
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Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 31
b §.
3. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag:
Namn: Magnus Mårtensson
Adress: Hagagatan 8, 793 30 Leksand
4. Avgift: 58169 kronor (faktura skickas separat)
Motivering
Aktuella byggnader omfattas inte av rivningsförbud i detaljplan eller
områdesbestämmelser och omfattas inte heller av bevarandekrav på grund av
byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga
eller konstnärliga värde enligt PBL 9 kap. 34 § samt ej heller av
upprustningsåläggande enligt bostadssaneringslagen 2 §.
Åtgärden ligger inom område med gällande detaljplan. Åtgärden innebär en
liten avvikelse mot detaljplanen. Avvikelsen är förenlig med detaljplanens
syfte. Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov i enlighet med
PBL 9 kap. 31 b §.
Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet
2. Remissyttrande från Brandkåren, DVAAB, Trafikverket, Anna
Ograhn
3. Kallelse till tekniskt samråd
Hur man överklagar
Om Du vill överklaga detta beslut skall Du skriva till Leksands kommun,
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se.
Tala om i brevet vilket beslut Du överklagar, t ex genom att ange ärendets
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför
Du menar att utskottet för samhällsbyggnads beslut är felaktigt och vilken
ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Utskottet för samhällsbyggnad måste ha fått Ditt överklagande inom tre
veckor från den dag Du fick del av beslutet.
Utskottet för samhällsbyggnad sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen
i Dalarnas län för prövning.
Beslutet skickas till
Sökanden

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 38

Nybyggnad av bastu och uterum,
strandskyddsdispens,
Beskrivning
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser bygglov samt strandskyddsdispens för bastu/uterum Aktuell
plats är belägen vid sjön
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.
Sökanden har tidigare beviljats strandskyddsdispens för bastu men denna
förstördes av vårfloden 2018.
Miljöchef Olle Ryberg tillstyrker strandskyddsdispens för åtgärderna, platsen
är redan ianspråktagen.
Beslutsunderlag
Ansökan 2019-01-29
Situationsplan 2019-01-29
Ritningar 2019-01-29
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Strandskyddsdispens beviljas.
Tomtplats har bestämts i tidigare beslut 2007-06-14 § 160
2. Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap.
31§.
3. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av PBL 10
kap. 23 §. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta
ärende
4. Med detta startbesked beslutar utskottet för samhällsbyggnad att
kontrollplanen fastställs. Kontrollplanen ska inlämnas till
byggavdelningen som underlag för slutbesked.

Justeras

Utdrag bestyrks
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5. Avgift: 7397 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av
kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa 2019-01-29 och beslut fattades
2019-03-21, 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
Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18c kan
anföras att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark.
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. Kontrollplan
Upplysningar
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked
(enligt PBL 10 kap 3§). Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk
trots att det inte fått laga kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar eftersom beslutet kan komma att
upphävas om det överklagas.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt PBL 10
kap. 4 §.
Signerad kontrollplan ska inlämnas som underlag för slutbesked.
Utskottet för samhällsbyggnads beslut om startbesked upphör att gälla den
dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag
som beslutet får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §).
Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet, varför utgången av besvärstiden
- tre veckor från den dag Länsstyrelsen fått del av beslutet - bör avvaktas.
Strandskyddsdispensens giltighetstid sammanfaller med bygglovet.
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Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som avses med
dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den
dag då beslutet vunnit laga kraft.
Beslutet får laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet.
Hur man överklagar
Om Du vill överklaga detta beslut skall Du skriva till Leksands kommun,
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se.
Tala om i brevet vilket beslut Du överklagar, t ex genom att ange ärendets
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför
Du menar att utskottet för samhällsbyggnads beslut är felaktigt och vilken
ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Utskottet för samhällsbyggnad måste ha fått Ditt överklagande inom tre
veckor från den dag Du fick del av beslutet.
Utskottet för samhällsbyggnad sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen
i Dalarnas län för prövning.
Beslutet expedieras till
Sökande
Länsstyrelsen
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§ 39

Marklov för schaktning/fyllning,
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser marklov för fyllning på fastigheterna
.
För området gäller detaljplan.
Sökanden påtalar för att anpassa de byggbara tomterna till infartsvägens höjd
ansöker de om utfyllnad med fyllnadsmassor upp till vägens höjd inom det
grå området på situationsplanen. Hänsyn kommer att tas till att diken ska
finnas i direkt anslutning till vägen.
Utskottet för samhällsbyggnad påtalar att sökanden skall utforma fyllningen
med naturliga slänter inom området.
Beslutsunderlag
Ansökan 2018-10-16
Situationsplan 2019-01-28
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Marklov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 35
§
2. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av PBL 10
kap. 23 §. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta
ärende. Byggnadsarbetena får påbörjas när bygglovet vunnit laga
kraft. Påbörjan tidigare sker på egen risk.
3. Avgift: 9050 kronor (faktura skickas separat)
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Motivering
Åtgärden överensstämmer med gällande detaljplan. Åtgärden förhindrar
eller försvårar inte det berörda områdets användning för bebyggelse.
Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet
2. Kontrollplan
3. Upplysningar
Hur man överklagar
Om Du vill överklaga detta beslut skall Du skriva till Leksands kommun,
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se.
Tala om i brevet vilket beslut Du överklagar, t ex genom att ange ärendets
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför
Du menar att utskottet för samhällsbyggnads beslut är felaktigt och vilken
ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Utskottet för samhällsbyggnad måste ha fått Ditt överklagande inom tre
veckor från den dag Du fick del av beslutet.
Utskottet för samhällsbyggnad sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen
i Dalarnas län för prövning.
Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 40

Anmälan olovlig åtgärd
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Byggenheten uppmärksammades 2018-10-19 muntligen, om en olovlig
åtgärd på fastigheten Tällberg 13:110.
2018-11-27 gjordes ett tillsynsbesök på fastigheten. Vid tillsynsbesöket
konstaterade byggenheten att:
 Gärdesgård/staket hade uppförts på fastigheten.
Fastigheten omfattas av detaljplanen
och denna
vann laga kraft 2015-01-09. I området för fastigheten anges att staket, häck
eller andra inhägnader får inte anordnas(n1).
Delar av gärdesgården hamnar även på mark som i detaljplanen anger
användningen, äng, med bestämmelser att, marken ska utgöras av ängs- eller
hagsmark. staket, häck eller andra inhägnader får inte anordnas.
Fastighetsägarna har beretts tillfälle att inkomma med ett yttrande angående
åtgärden. Yttrande inkom från fastighetsägarna 2019-02-04.
Enligt 11 kap. 5 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ska
byggnadsnämnden pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa
eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte
har följt en bestämmelse i plan- och bygglagen m.m.
Enligt 11 kap. 20 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, får
byggnadsnämnden förelägga ägaren av en fastighet eller byggnadsverk att
inom viss tid vidta rättelse.
Enligt 11 kap. 37 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, får föreläggandet
förenas med vite.
Beslutsunderlag
Tillsynsnotering, 2018-11-27
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Yttrande från fastighetsägare
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Återförvisa ärendet till byggenheten för vidare handläggning
Beslutet skickas till
Byggenheten
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§ 41

Anmälan om ovårdad fastighet,
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
:1
Sökande:

En anmälan om ovårdad fastighet har inkommit till kommunen och vid
tillsynsbesök konstaterades att fastigheten var i mycket dåligt skick.
Fönsterrutor i fasaden är trasiga och utgör en fara.
2019-01-24 delgavs fastighetsägaren en tillsynsnotering där denne gavs
tillfälle att inkomma med en handlingsplan senast tre veckor efter att han
tagit del av tillsynsnoteringen. Denna tidsfrist löpte ut 2019-02-14 men trots
detta har ingen handlingsplan inkommit till kommunen vid dags dato. Vid
ytterligare tillsynsbesök 2019-03-21 konstaterades även att inga åtgärder
ännu vidtagits.
Beslutsunderlag
Tillsynsnotering 2018-06-08
Foton 2019-03-06
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Med stöd av 11 kap. 19 och 37 §§ plan- och bygglagen, PBL, föreläggs
, att
senast inom 2 månader från det att ni fått del av detta beslut, vid ett vite
om 15 000 kronor ha åtgärdat de trasiga fönstren på fastigheten.
2.
förpliktas vidare att därefter utge samma
belopp för varje period om 1 månad räknat från och med ovan angivna
tidpunkt som åtgärden inte har utförts.
3. Om föreläggandet inte följs kan byggnadsnämnden enligt 11 kap. 27 §
PBL besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad
och hur det ska ske.
4. Detta beslut ska gälla omedelbart enligt 11 kap. 38 § PBL trots att
beslutet inte har vunnit laga kraft.
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Motivering
Enligt 11 kap. 5 § PBL ska byggnadsnämnden pröva förutsättningarna för
och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns
anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i PBL.
Upplysningar
Enligt plan och bygglagen 8 kap 14 § ska ett byggnadsverk hållas i vårdat
skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som
avses i 4§ i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens
karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk,
miljömässig och konstnärlig synpunkt.
För överträdelser gentemot plan och bygglagen gäller följande:
Om ett föreläggande enligt 11 kap.19 §/ 20§/ 21§/ 22 §/ 23 §/ eller 24 § PBL
inte följs får byggnadsnämnden besluta att åtgärden ska genomföras på den
försumliges bekostnad och hur det ska ske, enligt 11 kap. 27 § PBL.
Om rättelse sker innan frågan om sanktioner eller ingripande har tagits upp
till överläggning vid ett sammanträde med byggnadsnämnden tas ingen
avgift ut och ärendet avskrivs enligt 11 kap. 54 § PBL.
Innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift eller vite
ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig i enlighet med
Plan- och bygglagen 11 kap § 58.
Hur man överklagar
Om Du vill överklaga detta beslut skall Du skriva till Leksands kommun,
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se.
Tala om i brevet vilket beslut Du överklagar, t ex genom att ange ärendets
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför
Du menar att utskottet för samhällsbyggnads beslut är felaktigt och vilken
ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Utskottet för samhällsbyggnad måste ha fått Ditt överklagande inom tre
veckor från den dag Du fick del av beslutet.
Utskottet för samhällsbyggnad sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen
i Dalarnas län för prövning.
Beslutet skickas till
Ägaren till fastigheten
Inskrivningsmyndigheten

Justeras

Utdrag bestyrks

21

2(2)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-03-21
Utskottet för samhällsbyggnad

§ 42

Anmälan ovårdad fastighet,
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Byggenheten har mottagit klagomål angående en ovårdad fastighet med
uppställning av bilar på fastigheten
Ni har tidigare varit i dialog med miljöenheten om att forsla bort fordon och
annat skrot som ligger på fastigheten. Trots upprepade dialoger med
miljöenheten har inget hänt.
Enligt plan och bygglagen 8 kap 15 § skall en tomt hållas i vårdat skick och
skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för
omgivningen och för trafiken inte uppkommer.
Uttjänta bilar är ett farligt avfall som innehåller olika miljöfarliga ämnen.
Varje bilägare är skyldig att hantera sin uttjänta bil på ett hälso- och
miljömässigt godtagbart sätt. I praktiken betyder detta att den uttjänta bilen
behöver komma till en auktoriserad bilskrotare som har dokumenterade
kunskaper om hur bilar ska skrotas.
Byggenheten har efter besök på fastigheten
kunnat
konstatera att ni på er fastighet har ett tjugotal bilar i obrukbart skick.
Ni anmodas därför att forsla bort de fordon som står på fastigheten
och i övrigt forsla bort annan skrot som ligger på fastigheten.
Kommunen har skyldighet att ingripa om ovanstående inte efterlevs.
Enligt Plan- och bygglagen 11 kap. 19 § kan kommunen förelägga
fastighetsägaren, efter en viss tid, om att vidta åtgärder.
Plan- och bygglagen 11 kap. 19 § Om en byggherre, ägare,
nyttjanderättshavare, väghållare, kontrollansvarig, sakkunnig eller huvudman
för en allmän plats låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en
skyldighet enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats
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med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga denne att inom en viss
tid vidta åtgärden (åtgärdsföreläggande).
Byggenheten har efter besök på fastigheten
kunnat
konstatera att ni på er fastighet har ett tjugotal bilar i obrukbart skick.
Ni anmodas därför att forsla bort de fordon som står på fastigheten
och i övrigt forsla bort annan skrot som ligger på fastigheten.
Beslutsunderlag
Foton 2018-08-08 och 2019-02-26
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1.
Utskottet för samhällsbyggnad Leksands kommun anmodar er
som fastighetsägare
, att snarast
eller senast 2 månader efter mottagandet av detta beslut åtgärda
fastighetens tomt i ett vårdat skick genom att:
• Forsla bort samtliga bilar, husvagn samt skrothögar bestående av
gamla bildelar och bildäck.
Motivering
Beslutet är fattat med stöd av Plan- och bygglagen 8 kap. 15 §, och 11 kap.
19 §.
Beslutet skickas till
Fastighetsägaren
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§ 43

Anmälan ovårdad fastighet,
Beskrivning av ärendet
Leksands kommun har mottagit en anmälan om ovårdad fastighet avseende
Enligt plan och bygglagen 8 kap 15 § skall en tomt hållas i vårdat skick och
skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för
omgivningen och för trafiken inte uppkommer.
Vid ett tillsynsbesök som Byggenheten gjort på platsen konstaterades att det
bostadshuset på fastigheten är i ett mycket ovårdat skick och utgör en risk
för människors säkerhet. Byggnadens källarvånings östra yttervägg riskerar
att ge vika. Foton finns som bilaga.
Utskottet för samhällsbyggnad bedömer att nedanstående åtgärder krävs för
att återfå fastigheten i ett vårdat skick.


Källarvåningen ska stabiliseras på ett fackmannamässigt sätt.

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Att förelägga sökanden att inkomma med en handlingsplan.
2. Handlingsplanen ska vara Leksands kommun tillhanda senast två
månader från den dagen denna tillsynsnotering mottagits.
3. Kommunen har skyldighet att ingripa om ovanstående inte efterlevs.
Beslutet skickas till
Fastighetsägare till
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§ 44

Nybyggnad av brygga, strandskyddsdispens
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser strandskyddsdipsens för en brygga på fastigheten
. Aktuell plats är belägen vid sjön Siljan. Detaljplan eller
områdesbestämmelser finns inte för området. Området ligger inom
riksintresse för friluftsliv naturvård och särskilda hushållningsbestämmelser
finns för området.
Sökanden har sedan tidigare en brygga på fastigheten men har för avsikt att
uppföra en ny ca 15 meter öster från den befintliga bryggan inom ett område
med befintligt officialservitut. Den gamla bryggan avses att rivas då den är i
dåligt skick.
Strandlinjen på denna del av Siljan består av sten och saknar naturliga platser
att gå iland på, vilket försvårar möjligheten att lägga till med båt. Sökanden
påtalar också att strandlinjen saknar naturligt skydd från Siljan och vid
pålandsvind blir det höga vågor på Siljan, därför är också en brygga med en
vinkel i lä nödvändig för att inte skada båten. Lägger man dessutom till att
försäkringsbolagen har som krav att en båt ska vara fast förtöjd med godkänt
lås och kätting.
Sökanden påtalar vidare att Siljans vattenstånd regleras och i kombination
med den steniga botten behövs en brygga för att nå ett tillräckligt djup på
platsen. En enklare flytbrygga är därför inte möjlig på grund av det utsatta
läget i Siljan med b.la höga vågor.
Den aktuella ansökan avser en brygga med en längd om 14 meter och en
vinkelbyggd del där båt kan förläggas i lä.
Utskottet för samhällsbyggnad bedömer att den ansökta
strandskyddsdispensen kan beviljas då utskottet eftersträvar en
samlokalisering av bryggor överlag.
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Beslutsunderlag
Ansökan 2019-03-11
Situationsplan 2019-03-11
Ritning 2019-03-11
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Strandskyddsdispens beviljas. Bryggans yta får användas för
ändamålet. Platsen ska fortfarande vara tillgänglig för allmänheten
och får inte privatiseras.
2. Avgift:4650 kronor (faktura skickas separat)
Motivering
Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18c kan
anföras att aktuell åtgärd är en anläggning som måste ligga vid vatten.
Bryggan bedöms inte inskränka allmänhetens tillträde till området och är i
linje med kommunens intention att samlokalisera bryggor i möjligaste mån.
Skyltanordningar som avhåller allmänheten från att nyttja strandområdet får
inte uppföras.

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 skall Du skriva till Leksands kommun,
Byggenheten, 793 80 Leksand.
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.
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Utskottet för samhällsbyggnad måste ha fått Ditt överklagande inom tre
veckor från den dag Du fick del av beslutet.
Utskottet för samhällsbyggnad sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen
i Dalarnas län för prövning.
Hur man överklagar
Om Du vill överklaga detta beslut skall Du skriva till Leksands kommun,
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se.
Tala om i brevet vilket beslut Du överklagar, t ex genom att ange ärendets
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför
Du menar att utskottet för samhällsbyggnads beslut är felaktigt och vilken
ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Utskottet för samhällsbyggnad måste ha fått Ditt överklagande inom tre
veckor från den dag Du fick del av beslutet.
Utskottet för samhällsbyggnad sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen
i Dalarnas län för prövning.
Beslutet skickas till
Sökande
Länsstyrelsen
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§ 45

Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser förhandsbesked för bostadshus.
Enligt plan- och bygglagen (PBL) 2 kap. 5 § gällande ärenden om
förhandsbesked ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för
ändamålet. Enligt PBL 2 kap. 6 § gällande ärenden om förhandsbesked ska
bebyggelse utformas och placeras på den avsedda marken som är lämpligt
med hänsyn till b.la stads- och landskapsbild, natur- och kulturvärdena på
platsen och intresset av god helhetsverkan.
LRF har yttrat sig i ärendet och ställer sig negativa till att bevilja
förhandsbesked för att bebygga marken eftersom den idag är aktivt brukas
jordbruksmark och även ingår i SAM-ansökan (EU-bidrag).
Stadsarkitekten har även yttrat sig om ställningstagandet som gjordes vid
framtagandet av översiktsplanen för kommunen, som var att så länge marken
brukas bör den bevaras som åkermark. Om detta skulle upphöra kan området
i framtiden vara lämpligt för bebyggelse.
Utskottet för samhällsbyggnad saknar med hänvisning till ovanstående
möjlighet att uttala en positiv inställning till aktuell ansökan.
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Sökanden ges möjlighet att ta del av ovanstående och inkomma med
synpunkter inom tre veckor efter mottagandet av detta protokoll.
Beslutet skickas till
Sökanden tillsmans med inkomna yttranden
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§ 46

Dnr 2019/218

Sektorsplaner 2019
Beskrivning av ärendet
Kvalitetsutvecklare Jenny Sarén presenterar sektorsplanen för 2019 för
sektorn för samhällsutveckling.
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Tacka för informationen och lägga denna till handlingarna
Beslutet skickas till
Kvalitetsutvecklare Jenny Sarén
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§ 47

Dnr 2018/554

Mål- och resultatrapport 2018
Beskrivning av ärendet
Kvalitetsutvecklare Jenny Sarén redovisar sektorn för samhällsutvecklings
resultat för sista perioden 2018.
Beslutsunderlag
Kvalitetsredovisning period 3
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Tacka för informationen och lägga denna till handlingarna
Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg
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