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Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

Ärendelista

Val av justerare
§ 21 Information Kart- och mätverksamhet
§ 22 Avdelnings-/enhetschefer informerar
§ 23 Delegeringsbeslut SB 2018
§ 24 Ansökan om planbesked 
§ 25 Vägnamn Tällberg
§ 26 Samråd översiktsplan - Rättvik
§ 27 Svar på medborgarförslag om att uppmärksamma Leksands sju officiella vänorter 

på Torget
§ 28 Åtgärd avseende tillstånd att servera alkoholdrycker vid , 

Leksand
§ 29 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus, 
§ 30 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus, 
§ 31 Nybyggnad av bastu, strandskyddsdispens, 
§ 32 Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus, 
§ 33 Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus, 
§ 34 Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus, 
§ 35 Nybyggnad av Avloppspumpstation, borrning nödutlopp i Siljan, 

schaktning/fyllning
§ 36 Strandskyddsdispens för anläggande av pir, 
§ 37 Ostädad tomt, 
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Sammanträdesdatum
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Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

§ 21

Information Kart- och mätverksamhet

Beskrivning av ärendet
Malin Bengtsson, Rikard Forsberg och Elsie Ullbors informerar om 
kommunens kart- och mätverksamhet. Mätfunktionen är ny sedan ett år. 

Syfte; förbättra primärkartan, egen mätfunktion för att kunna hålla denna 
aktuell. Nytt krav på nybyggnadskarta för rättssäkra beslut och trygghet för 
kund. Uppdatera och utveckla arbetssätt, vara en del av den digitala 
utvecklingen. Kommer köpa in en drönare för att ytterligare bland annat 
kunna förstärka arbetet med kartan. Genom foton från drönaren kommer 
man kunna utveckla kartan till att bli tredimensionell. 

Verksamheten kommer fortsätta arbeta med utveckling. Största utmaning 
man ser idag är att behålla den kompentens vi har. Avdelningen vill skapa 
servicefunktion för både grannkommuner och bolag här i Leksand. 

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Tacka för informationen och lägga denna till handlingarna
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§ 22 Dnr DiaNr.

Avdelnings-/enhetschefer informerar

Beskrivning av ärendet
Strategisk planering:
Uppsättning av nya vepor (vinnande förslaget från Leksands folkhögskola) 
på Leksandsbron, fredag 23/3 kl 12.00. 

Översiktsplanering: 
Håller på med aktualitetsförklaring av gällande ÖP, information i utskottet 
den 24/5. 
Uppstart av revidering av ÖP.
Centrumutveckling Etapp 5 Torget, fullt upp med att ta fram handlingar för 
att lämna ut på förfrågan till entreprenörer under april. Dialog handlare, 
fastighetsägare mm 

Natur: 
Jobbar med infokartor att sätta upp ute i fält längs vissa vandringleder. 

Trafik: 
Mycket arbete med Våra vägar, workshop med politik den 26/3
Uppstart av trafikstrategi.

Energi: 
Löpande rådgivning. Förbereder för solenergiföreläsningar mm under våren 

Chef plan- och kartavdelningen, Malin Bengtsson: 

 Det kommer fler planer under våren. Totalt 12 planer som 
avdelningen arbetar med i dagsläget. 

 Arbetar med översiktsplan men målsättning att vara klar till 2021. I 
dagsläget arbetar man med aktualisering av denna. 

 Våtmarksbidrag från Länsstyrelsen, kommer försöka söka för 
Hjorthagen och titta på vad man kan göra där och då primärt gällande 
dagvattenhanteringen. Ser också över möjligheten att söka pengar för 
nya området på Käringberget. 
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Justeras Utdrag bestyrks

Myndighetschef, Jonas Slars
Brand:

 Förbundssamverkan, fortsatta diskussioner. 

Miljö

 Ny alkoholhandläggare, börjar 4:e april. Anette B fortsätter arbeta en 
dag i veckan året ut. 

Bygg

 Januari lågt inflöde men nu har det tagit fart igen. 

 Ser över utvärdering av områdesbestämmelser, tittar bla på 
takbeklädnad. 

 Josefin Qvist kommer gå in och handlägga enklare ärenden. Ett steg i 
effektivisering av handläggningen. 

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Tacka för informationen och lägga denna till handlingarna

Beslutet skickas till
Verksamhetsekonom

Sektorschef Åke Sjöberg
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§ 23 Dnr 2018/61

Delegeringsbeslut feb -18
Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare och 
bostadsanpassare:

 Bostadsanpassningsärenden enligt bostadsanpassningslagen 2018-02-01 
till och med 2018-02-28

 Byggärenden enligt plan- och bygglagen 2018-02-01 till och med 2018-
02-28

Miljöchef och miljöinspektörer:

 Tillsynsärenden enligt livsmedelslagen och miljöbalken
2018-02-01 till och med 2018-02-28

Räddningschef och Brandförman

 Tillsynsärenden enligt LSO, offentliga tillställningar, förelägganden,
 brandfarliga och explosiva varor och bygglovremisser 2018-02-01 till 

och med 2018-02-28

Trafik

 Parkeringstillstånd 2018-02-01 till och med 2018-02-28

Övrigt:

 Yttrande gällande ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala 
föreskrifter, dansföreställning med DJ, restaurang Jobs Bodega. 

 Yttrande gällande ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala 
föreskrifter, byggställning Insjön. 

 Yttrande brand och tillsyn mfl ansökan om tillstånd enligt ordningslagen 
och lokala föreskrifter, Valborg.
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 Yttrande Trafikenheten gällande ansökan om lokala trafikföreskrifter väg 
926, Plintsberg

 Yttrande brand och tillsyn mfl ansökan om begagnande av offentlig 
plats. Uteservering Wanpen’s thaifood

Utskottet för samhällsbyggnads förslag till beslut i 
kommunstyrelsen 

1. Godkänna redovisningen 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Kommunstyrelsen 
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§ 24

Ansökan om planbesked 

Beskrivning av ärendet
I ärendet föreligger ansökan om planbesked från  gällande 
fastigheten . 

För området gäller detaljplan för  som vann laga kraft 1989-03-
08. I detaljplanen anges användningen hotelländamål.

Ansökan om planbeskedet syftar till att möjliggöra avstyckning av del av 
fastigheten till en bostadstomt. Plan- och kartavdelningen bedömer att ett 
upphävande av del av detaljplanen är lämpligt för att möjliggöra för sökt 
åtgärd.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Ansökan om planbesked 

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

jas. Det innebär att ett färdigt samrådsförslag för upphävande av 
detaljplan ska presenteras för utskottet inom två år, annars förfaller 
planbeskedet.

2. Planavtal ska tecknas

3. Detaljplanen bekostas av sökande.

Motivering
Plan- och kartavdelningen bedömer att ett upphävande av del av detaljplanen 
för aktuellt område (del av fastigheten) kan prövas. 

Upplysningar
Upphävandet av detaljplanen kan tidigast antas hösten 2018.

Beslutet skickas till
Sökande
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§ 25 Dnr 2018/432

Vägnamn Tällberg

Beskrivning av ärendet
Öster och väster om Gyllene Hornet finns planområden som ännu inte är 
bebyggda. De nya vägarna i områdena saknar namn.

En ansökan om en adress vid området öster om Gyllene Hornet har nu 
inkommit och frågan om vägnamn har aktualiserats. 

Väg nummer 1, öster om Gyllene Hornet föreslås få namnet Kajsgattu. 
Marken har tidigare tillhört Kajsgården.
Väg nummer 2, väster om Gyllene Hornet föreslås få namnet Knusgattu. Det 
namnet kommer av att området är kallat Knushagen av äldre Tällbergsbor. 
 

Sektorns/avdelningens bedömning
Plan- och kartavdelningen har samrått med byrepresentanter i Tällberg som 
har föreslagit namn för vägarna. Planavdelningen har inget att invända mot 
byns förslag. 

Beslutsunderlag
Karta

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Väg nummer 1, öster om Gyllene Hornet får namnet Kajsgattu. 
2. Väg nummer 2, väster om Gyllene Hornet får namnet Knusgattu. 

Beslutet skickas till
Plan- och kartavdelningen, Elsie Ullbors
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§ 26 Dnr 2018/216

Samråd översiktsplan - Rättvik

Beskrivning av ärendet
Rättviks kommun har tagit fram ett förslag till översiktsplan som är utsänt 
för samråd t.o.m. den 23 april 2018. Leksands kommun har fått möjlighet 
att yttra sig. Länsstyrelsen vill ha in synpunkter senast den 22 mars 2018.

Rättviks utvecklingsstrategi stödjer sig på ett par olika ben: De primära 
serviceorterna Rättvik, Vikarbyn, Furudal och Boda ska främjas bl.a. genom 
satsningar på bebyggelseutveckling och infrastruktur medan i de sekundära 
serviceorterna Dalfors och Bingsjö ska inga större kommunala satsningar 
ske men det är angeläget att behålla den service som finns. Den 
huvudsakliga utvecklingen ska ske i anslutning till de primära 
serviceorterna och i utvecklingsstråken längs vägarna 69 och 70 men även 
längs länsvägarna mot Orsa och Falun. 

Sektorns/avdelningens bedömning
Leksands och Rättviks kommuner har flera gemensamma frågor.

Rättvik och Leksands kommuner har ett gemensamt intresse av att få till 
stånd av utveckling av Dalabanan med utbyggnad till dubbelspårig järnväg, 
vilket framhålls i samrådsförslaget. Det är dock även viktigt att väg 70 ges 
möjlighet till utbyggnad och att bebyggelseutvecklingen inte ska tillåtas 
begränsa en eventuell breddning eller andra åtgärder som kan krävas. 

Det är positivt att Rättvik vill samarbeta med grannkommunerna för att 
bevara och utveckla värden hos gemensamma riksintressen, till exempel för 
Siljansbygden, och att vikten av de värden som utgör den turistiska 
dragningskraften upprätthålls och utvecklas i nära samverkan med de 
kommuner som berörs. Även vikten av samverkan med grannkommuner 
vad gäller gång- och cykelstråk och leder framhålls och här kan 
Siljansledens betydelse lyftas ytterligare. 

Rättvik påtalar behovet av samråd med grannkommuner vid 
vindkraftsetableringar. Med tanke på att vindkraft syns på långa avstånd 
kring Siljan och att Siljansområdet har så stor betydelse för besöksnäringen 
och friluftslivet, bör det tydligare framgå att hänsyn ska tas till 
landskapsbilden även i angränsande kommuner vid planering och prövning 
av vindkraft. 

Både Leksands och Falu kommun har föreslagit att områden i Leksands 
östra del och Faluns västra del, mot Rättviks södra kommungräns, ska vara 
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s.k. större opåverkade områden. Dessa områden ska så långt det är möjligt 
hållas fria från större exploateringsföretag som exempelvis trafikleder, 
större kraftledningar, industrier eller större områden för 
fritidshusbebyggelse. Det bör vara fritt från bullerstörningar, höga 
byggnader och andra visuella intryck som kan påverka vildmarkskaraktären 
negativt. För att områdena ska kunna bestå bör hänsyn tas till dem även i 
grannkommunen. 

Vad gäller förslagen till LIS-områden (områden för Landsbygdsutveckling I 
Strandnära läge) som kan påverka Leksands kommun, bedöms de 
föreslagna områdena vid Stumsnäs vara välgrundade. Däremot är det viktigt 
att det föreslagna området vid Lungsjöåns utlopp i Långsjön, Ollasbodarna 
inte påverkar ån negativt, åns system i sin helhet behöver beaktas. Ån rinner 
även genom det område som föreslås som ett större, opåverkat område, se 
ovan.

Det föreslagna LIS-området på Salunäset, väster om Tina, bedöms vara 
mindre lämpligt eftersom det är en av de få mer sammanhängande 
obebyggda stränderna i södra Siljan och är viktigt för friluftslivet. Området 
ligger på en udde, väl synligt från stora delar av Siljan och en exploatering 
kommer att medföra stor påverkan på landskapsbilden. Skälet till att övriga 
kommuner runt Siljan inte pekat ut fler LIS-områden vid sjön är just för att 
värna riksintresset för turismen enligt 4 kap 2 § Miljöbalken. 

Beslutsunderlag
Följebrev från Rättviks kommun

Tjänsteutlåtande

Utskottet för samhällsbyggnads förslag till beslut i 
kommunstyrelsen

1. Anta förslaget till yttrande som sitt eget och översända det till 
Rättviks kommun

Beslutet skickas till
Rättviks kommun

Anna Ograhn, stadsarkitekt / chef strategisk planering
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§ 27 Dnr 2017/1622

Svar på medborgarförslag om att uppmärksamma 
Leksands sju officiella vänorter på Torget

Beskrivning av ärendet
Det har inkommit ett medborgarförslag om att uppmärksamma Leksands sju 
officiella vänorter på Torget i Leksand

Sektorns/avdelningens bedömning
I samband med ombyggnationen av Torget har vi tittat på hur man kan 
uppmärksamma Leksands kommuns sju vänorter och kommit fram till ett 
förslag med en vägvisningsstolpe där namn samt avstånd till våra vänorter 
redovisas. I samråd med kommunens internationella koordinator Lena Ryen-
Laxton föreslås även att vår partnerskaps kommun Soroti, Uganda ska finnas 
med. Som komplement till vägvisningsstoplen bör även en skylt med 
information samt en världskarta med vänorterna finnas på Torget. Förslaget 
är även avstämt med kommunens utsmyckningsgrupp där Kulturchef, 
Kommunikationschef samt Gata/ Park chef medverkar.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 

Tjänsteutlåtande

Utskottet för samhällsbyggnads förslag till beslut i 
kommunstyrelsen

1. Tacka för förslaget och anse att medborgarförslaget är besvarat

Beslutet skickas till
Stadsarkitekt, Anna Ograhn

Sektorschef Samhällsutveckling, Åke Sjöberg

Internationell koordinator, Lena Ryen-Laxton
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§ 28

Åtgärd avseende tillstånd att servera alkoholdrycker 
vid , Leksand

Beskrivning av ärendet
 har som enskild näringsidkare meddelats 

tillstånd att servera starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker 
vid , Lekand. Samhällsbyggnad har på nedan angivna 
skäl fått anledning utreda huruvida serveringsverksamheten bedrivs i 
enlighet med reglerna i alkohollagen (2010:1622) samt huruvida åtgärd i 
form, erinran, varning av tillstånd är aktuell.

Sektorns/avdelningens bedömning
Utredning daterad 2018-02-12 bifogas

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande samt utredning

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Med stöd av 9 kap 17 § tilldela -

 som enskild näringsidkare en erinran

Beslutet skickas till
 Leksand med 

besvärshänvisning

Anette Blomqvist¨

Olle Ryberg
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§ 29

Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus. Aktuell plats är 
belägen i Styrsjöbo. Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för 
området. 
Miljöchef Olle Ryberg tillstyrker förhandsbesked, under förutsättning att 
anslutning sker till vattenledningsföreningen. Avloppsfrågan bedöms kunna 
lösas för fastigheten. Farbar väg för slamtömningsbil måste anordnas. 
Yttrandet bifogas beslutet.

Dala energi har inga synpunkter.

Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Inga yttranden har inkommit.

Beslutsunderlag
Ansökan 2017-11-07
Situationsplan 2017-11-07
Situationsplan 2018-03-01

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Förhandsbesked beviljas
2. Avgift: 8639 kronor (faktura skickas separat)

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 § . 
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Lokalisering är förenlig med kommunens översiktsplan. Fastigheten bedöms 
vara en lämplig tomtplats och en naturlig förtätning av befintlig byklase.

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
Den som vill överklaga beslutet ska inom tre veckor efter mottagandet av
detta protokoll skriva till Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun. Skrivelsen
ska dock lämnas/skickas till Leksands kommun, administrativ service,
793 80 Leksand. I skrivelsen ska anges det beslut som överklagas.

Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 30

Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus. Aktuell plats är 
belägen i . Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för 
området. 
Miljöchef Olle Ryberg tillstyrker förhandsbesked, under förutsättning att 
anslutning sker till vattenledningsföreningen. Avloppsfrågan bedöms kunna 
lösas för fastigheten. Farbar väg för slamtömningsbil måste anordnas. 
Yttrandet bifogas beslutet.

Dala energi har inga synpunkter.

Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Inga yttranden har inkommit.

Beslutsunderlag
Ansökan 2017-11-07
Situationsplan 2017-11-07
Situationsplan 2018-03-01

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Förhandsbesked beviljas
2. Avgift: 8639 kronor (faktura skickas separat)

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 § . 
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Lokalisering är förenlig med kommunens översiktsplan. Fastigheten bedöms 
vara en lämplig tomtplats och en naturlig förtätning av befintlig byklase.

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
Den som vill överklaga beslutet ska inom tre veckor efter mottagandet av
detta protokoll skriva till Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun. Skrivelsen
ska dock lämnas/skickas till Leksands kommun, administrativ service,
793 80 Leksand. I skrivelsen ska anges det beslut som överklagas.

Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 31

Nybyggnad av bastu, strandskyddsdispens,  

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

Ansökan avser bygglov och strandskyddsdispens för uppförande av en 
gemensam bastu för . Aktuell plats är belägen vid 
Insjön. Områdesbestämmelser finns för området.

Strandskydd råder enligt miljöbalken (MB) 7 kap. 13 §. Byggnadsförbud 
råder enligt MB 7 kap. 16 §. Friluftsliv, växt- och djurlivet i området 
påverkas inte av planerad byggnation.

Miljöchef Olle Ryberg har tillstyrkt strandskyddsdispens.

Medgivande finns från Rönnäs bystugeförening.

Beslutsunderlag
Ansökan 2018-01-02
Situationsplan 2018-01-02
Ritning 2018-01-02

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 31 

a §.

2. Strandskyddsdispens beviljas

- Den yta som byggnaden upptar på marken får tas i anspråk för 
ändamålet. Platsen och byggnaden ska fortfarande vara 
tillgängligt för allmänheten och får inte privatiseras. 

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

5. Avgift: 4835 kronor (faktura skickas separat)

Motivering

Åtgärden överensstämmer med områdesbestämmelserna för området. 
Åtgärden utgör kompletteringsåtgärd enligt PBL 9 kap. 31 a §.

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

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.

Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet, varför utgången av besvärstiden 
- tre veckor från den dag Länsstyrelsen fått del av beslutet - bör avvaktas.

Strandskyddsdispensens giltighetstid sammanfaller med bygglovet.

Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som avses med 
dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den 
dag då beslutet vunnit laga kraft.

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

Hur man överklagar
Den som vill överklaga beslutet ska inom tre veckor efter mottagandet av
detta protokoll skriva till Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun. Skrivelsen
ska dock lämnas/skickas till Leksands kommun, administrativ service,
793 80 Leksand. I skrivelsen ska anges det beslut som överklagas.

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
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§ 32

Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

Ansökan avser förhandsbesked för 2 st tomter för nybyggnation av 
bostadshus. Aktuell plats är belägen längs . 
Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området.

Dala vatten yttrar att de blivande fastigheterna ligger inom 
verksamhetsområdet för vatten och spillvatten. Utbyggnad av VA-ledningar 
i området är planerad att starta våren 2018. Yttrandet bifogas beslutet.
Miljöchef Olle Ryberg tillstyrker förhandsbesked, dagvattenfrågan måste 
beaktas i området. Yttrandet bifogas beslutet.

Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Inga yttranden har inkommit.

Beslutsunderlag
Ansökan 2018-02-05
Situationsplan 2018-02-05

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Förhandsbesked beviljas
2. Avgift:15269 kronor (faktura skickas separat)

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 § . 
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Lokalisering är förenlig med kommunens översiktsplan. Fastigheten bedöms 
vara en lämplig tomtplats och en naturlig förtätning av befintlig byklase.

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
Den som vill överklaga beslutet ska inom tre veckor efter mottagandet av
detta protokoll skriva till Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun. Skrivelsen
ska dock lämnas/skickas till Leksands kommun, administrativ service,
793 80 Leksand. I skrivelsen ska anges det beslut som överklagas.

Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 33

Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus på fastigheten 
. Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för 

området.

Byggnadsnämnden har tidigare under 2009 beviljat positivt förhandsbesked 
för åtgärden.

Utfart avses ske mot befintlig väg.

Dala Vatten och avfall påtalar att fastigheten inte ligger inom 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Möjlighet via avtal kan 
finnas, kontakta Dala vatten och avfall för information.

Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Yttrande har inkommit från fastigheten , inga 
invändningar finns mot byggnationen men de vill passa på att informera om 
att de bedriver ett aktivt lant- och skogsbruk som i vissa fall kan anses 
störande.

Tillsynschef Olle Ryberg bedömer inte att det är sådana olägenheter att det 
finns skäl att neka förhandsbesked på fastigheten.

Utskottet för samhällsbyggnad har tagit del av informationen.

Beslutsunderlag
Ansökan 2018-02-07
Situationsplan 2018-02-07

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Förhandsbesked beviljas
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2. Avgift: 8744 kronor (faktura skickas separat)

Motivering
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av 
mark- och vattenresurserna enligt MB 3 kap samt med den kommunala 
översiktsplanen.

Ansökt åtgärd uppfyller kraven i PBL 2 kap. och ska inte föregås av 
detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i PBL 4 kap. 2 eller 3 § . 

Lokalisering är förenlig med kommunens översiktsplan. Fastigheten bedöms 
vara en lämplig tomtplats och en naturlig förtätning av befintlig 
bebyggelsestruktur.

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
Den som vill överklaga beslutet ska inom tre veckor efter mottagandet av
detta protokoll skriva till Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun. Skrivelsen
ska dock lämnas/skickas till Leksands kommun, administrativ service,
793 80 Leksand. I skrivelsen ska anges det beslut som överklagas.

Beslutet skickas till

23



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2018-03-22

Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

§ 34

Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus,  

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus på fastigheten 
. Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området.

Miljöchef Olle Ryberg har tillstyrkt ärendet. Tillstånd för enskilt avlopp 
kommer att tidsbegränsas till dess att fastigheten fått en anslutningspunkt för 
allmänt VA. Yttrandet bifogas beslutet. Länsstyrelsens kulturmiljöenhet har 
beretts tillfälle att yttra sig. De har inga invändningar. Yttrandet bifogas 
beslutet.

Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Inga yttranden har inkommit

Beslutsunderlag
Ansökan 2018-01-15

Situationsplan 2018-01-15

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Förhandsbesked beviljas

2. Avgift: 8744 kronor (faktura skickas separat)

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 § . 
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Lokalisering är förenlig med kommunens översiktsplan. Fastigheten bedöms 
vara en lämplig tomtplats och en naturlig förtätning.

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
Den som vill överklaga beslutet ska inom tre veckor efter mottagandet av
detta protokoll skriva till Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun. Skrivelsen
ska dock lämnas/skickas till Leksands kommun, administrativ service,
793 80 Leksand. I skrivelsen ska anges det beslut som överklagas.

Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 35 Dnr 2018/183

Nybyggnad av Avloppspumpstation, borrning 
nödutlopp i Siljan, schaktning/fyllning

Beskrivning av ärendet
Fastighet: HJORTNÄS 72:1, SUNNANÄNG 4:11

Sökande: Leksand Vatten
Box 234
793 25 LEKSAND

Ansökan avser bygglov för pumpstation och strandskyddsdispens för 
anläggningsarbeten med en nödavloppsledning från pumpstationen ned till 
Österviken. Aktuell plats är belägen vid sjön Siljan. Detaljplan finns för 
området där pumpstationen skall placeras. Åtgärden överensstämmer med 
gällande detaljplan.

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. Allmänhetens tillgång till stranden 
kommer enbart att påverkas under byggtiden. 

Miljöchef Olle Ryberg har tillstyrkt strandskyddsdispensen då särskilda skäl 
föreligger och anläggningen måste ligga vid vattnet.

Beslutsunderlag
Ansökan 2018-02-13
Situationsplan 2018-02-13
Ritningar 2018-02-13

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

§.

2. Strandskyddsdispens beviljas. 

- Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18c 
kan anföras att aktuell åtgärd är en anläggning som måste ligga vid 
vatten. 
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3. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av PBL 10 
kap. 23 §. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta 
ärende. Byggnadsarbetena får påbörjas när bygglovet vunnit laga 
kraft. Påbörjan tidigare sker på egen risk.

4. Med detta startbesked beslutar utskottet för samhällsbyggnad att 
kontrollplanen fastställs. Kontrollplanen ska inlämnas till 
byggavdelningen som underlag för slutbesked.

5. Avgift: 5163 kronor (faktura skickas separat)

Motivering
Åtgärden ligger inom område med gällande detaljplan. 
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap. 
30 §.
Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18c kan 
anföras att aktuell åtgärd är en anläggning som måste ligga vid vatten. 
Åtgärden kommer inte påverka allmänhetens nyttjande av strandområdet.

Upplysningar
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. 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 vinner laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §).

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

Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet, varför utgången av 
besvärstiden - tre veckor från den dag Länsstyrelsen fått del av beslutet 
- bör avvaktas.

Hur man överklagar
Den som vill överklaga beslutet ska inom tre veckor efter mottagandet av
detta protokoll skriva till Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun. Skrivelsen
ska dock lämnas/skickas till Leksands kommun, administrativ service,
793 80 Leksand. I skrivelsen ska anges det beslut som överklagas.

Beslutet skickas till
Lst
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§ 36

Strandskyddsdispens för anläggande av pir,  

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

Ansökan strandskyddsdispens för anläggande av pir. Aktuell plats är belägen 
vid Siljan utanför område i detaljplanen som är utpekat som vattenområde 
där mindre bryggor får finnas.

Strandskydd råder enligt miljöbalken (MB) 7 kap. 13 §. Friluftsliv, växt- och 
djurlivet i området bedöms inte påverkas av planerad byggnation.

Miljöchefen tillstyrker att strandskyddsdispens beviljas. Området kring pir 
och bryggor får inte privatiseras. Pir och bryggor omfattas av allemansrätten. 

Anmälan om vattenverksamhet har inlämnats till länsstyrelsen som förelagt 
sökanden om vissa försiktighetsmått.

Beslutsunderlag
Ansökan 2018-01-08
Situationsplan 2018-01-08

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Strandskyddsdispens beviljas. Pirens yta får användas för ändamålet. 

Platsen ska fortfarande vara tillgänglig för allmänheten och får inte 
privatiseras.

2. Avgift: 2275 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.
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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
Den som vill överklaga beslutet ska inom tre veckor efter mottagandet av
detta protokoll skriva till Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun. Skrivelsen
ska dock lämnas/skickas till Leksands kommun, administrativ service,
793 80 Leksand. I skrivelsen ska anges det beslut som överklagas.

Beslutet skickas till
Sökanden

Länsstyrelsen
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§ 37

Ostädad tomt, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Dödsbodelägare:
                     

                      
                 

Sammanfattning av ärendet
Byggnadsnämnden tillskrev er som dödsbodelägare 2016-07-01 att inkomma 
med en handlingsplan för fastigheten  i Leksands kommun då 
fastigheten varit ett föremål som ovårdad fastighet sedan 1994.

Byggnadsnämnden har vid ett flertal tillfällen ålagt den tidigare 
fastighetsägaren och er som nuvarande dödsboägare att vidta åtgärder på 
fastigheten.

En handlingsplan inkom 2016-09-22 där ni påtalar att ni undersöker 
möjligheten att åtgärda fasaden då ni varit i kontakt med både 
målare/murare. Ni påtalar också att ni åker dit varje år och klipper buskar, 
häck och sly. 

Vid besök på fastigheten 2017-08-21 hade fastigheten till viss del rensats på 
sly och buskar mot  Mot grannfastighet mot öster kvarstår sly 
och höga buskar. Byggnaden hade inte åtgärdats då putsen har släppt på 
flertalet ställen och fönsterrutor varit krossade.

Ni inkom senast med ett e-mail 31 juli 2017 där ni undersöker möjligheterna 
att åtgärd fasaden med hjälp av hantverkare. Efter detta har ingen 
information förts fram hur detta går. Tisdagen 30 januari 2018 tillskriver 
byggchef Jonas Slars er hur det går med handlingsplanen för byggnaden.

2018-02-11 inkommer ni med ett svar om att ni skickat in en handlingsplan 
och att det är svårt att hitta murare osv. Ni hänvisar också till att de 
husvagnar som står på fastigheten inte är era. Ni hade även haft dit en 
glasmästare som åtgärdat fönstren. De husvagnar som står på tomten står 
fortfarande kvar. 2018-02-23 inkom ni med ett e-mail om att ni kontaktat ett 
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företag som kommer att frakta bort husvagnarna från fastigheten. 2018-03-
21 hade fortfarande inget hänt.

Ni kommunicerade med oss 2018-03-18 om att ni skulle kontakta mäklare 
för en ev. försäljning.

Skäl till beslut
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 m.m.

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 PBL eller föreskrifter eller
beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden enligt
11 kap. 19 § PBL förelägga denne att inom en viss tid vidta åtgärden
(åtgärdsföreläggande).

Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess 
utformning och de tekniska egenskaperna i huvudsak bevaras enligt 8 
kapitlet 14 § PBL. En tomt ska även hållas i vårdat skick och skötas så att 
risken för olycksfall begränsas och betydande olägenhet för omgivningen 
inte uppkommer enligt 8 kapitlet 15 § PBL.

Tillsynsmyndigheten ska pröva att förutsättningarna för och behovet av att 
ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att 
någon inte följt en bestämmelse i PBL enligt 11 kapitlet PBL.

Enligt 11 kapitlet 37 § PBL får ett föreläggande enligt 21 § förenas med vite.
Utskottet för samhällsbyggnad anser att tomten är ovårdad och risken för 
olycksfall kan vara betydande. Huvudbyggnaden är skadad i väsentlig 
omfattning och har inte underhållits inom rimlig tid.

De har nu förflutit ett par år till utan åtgärder på fastigheten varvid utskottet 
för samhällsbyggnad Leksands kommun beslutar följande. 

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Utskottet för samhällsbyggnad Leksands kommun förelägger med 

stöd av 11 kap 19 § plan- och bygglagen dödsbodelägare  
, att åtgärda den 

spruckna fasaden på byggnaden enligt bifogade bilder tagna 2018-03-
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
3(3)

Sammanträdesdatum
2018-03-22

Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

22. Byggnaden skall i övrigt sättas i ett vårdat skick med målning där 
färgen släppt.

2. Dödsbodelägaren skall fortsatt undanröja det skrot som är övertäckt 
med presenning i form av bland annat gamla husvagnar.

3. Utskottet för samhällsbyggnad beslutar med stöd av 11 kap 19 och 37 
§§ att förelägga dödsbodelägaren Martina Hofstrand ska utge ett 
löpande vite om 25 000 kr för varje period om tre månader räknat 
från den dag då beslutet delgivits och föreläggandet inte följts.

Besluten är fattat med stöd av 11 kap 5, 19 och 37 §§ Plan- och bygglagen 
(PBL)

Beslutsunderlag
Sammanträdesprotokoll 2011-07-01 § 170

Tillsynsnotering 2016-07-01

Mailkonversation 2017-07-28, 2018-01-30 och 2018-02-23

Foton 2018-03-07

Hur man överklagar
Den som vill överklaga beslutet ska inom tre veckor efter mottagandet av
detta protokoll skriva till Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun. Skrivelsen
ska dock lämnas/skickas till Leksands kommun, administrativ service,
793 80 Leksand. I skrivelsen ska anges det beslut som överklagas.

Beslutet skickas till
Fastighetsägaren med mottagningsbevis och information hur beslutet 
överklagas.
Lantmäteriets fastighetsinskrivning underrättas om beslutet för anteckning i
fastighetsregistrets inskrivningsdel.
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