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Ärendelista

Val av justerare
§ 38 Sektorschefen informerar
§ 39 Avdelnings-/enhetschefer informerar
§ 40 Delegeringsbeslut samhällsbyggnad 2018
§ 41 Meddelande samhällsbyggnad 2018
§ 42 Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Legend´s, Leksand
§ 43 Tillfälligt lov vid Kajen
§ 44 Avfallsplan för Leksands kommun
§ 45 Nybyggnad av fritidshus samt komplementbyggnader, 
§ 46 Nybyggnad av jaktstuga,
§ 47 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus, strandskyddsdispens, 
§ 48 Nybyggnad av stall, 
§ 49 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus, 
§ 50 Olovlig byggnation, ändrad användning till bostadslägenhet, Björken 247:1
§ 51 Nybyggnad av Gym och träningsanläggning, Noret 58:1
§ 52 Tillfälligt lov campingplatser, Ändrad användning omklädningsrum till 

servicehus, Marklov, Rivning av pool, Noret 62:28
§ 53 Installation av solceller på tak, Tällberg 2:3
§ 54 Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus och garage 
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§ 38

Sektorschefen informerar

Beskrivning av ärendet
1. Budget 2018-prognos kämpar för att nå 0 kronor men förväntas ge + 

1 mkr för att hjälpa till med helheten. Intäkter ink lev utökat 
skogsuttag.

2. Budget 2018 investeringar- översyn av de som eventuellt kan skjutas 
framåt

3. Budget 2019: Arbete pågår
4. Översyn investeringar 2018 och framåt
5. Utökad byggbonus 2018: 95 mkr extra
6. Översiktsplaner-utredning pågår nationellt
7. Statens konstråd- nytt bidrag till offentlig utsmyckning
8. Ny premie för elfordon motsvarande 1050 mkr/år
9. Ny garanti för hyresförluster för tomma lägenheter
10. Möjlighet för kreditgarantier även för renovering och ombyggnad
11. Krav på regional bostadsförsörjningsplan införs
12. Enkelt avhjälpta hinder- översyn och förtydligande pågår
13. Webutbildning för nya politiker via SKL (PBL mm)
14. Utökade krav på planering för det så kallade hundraårsregnet
15. Lantmäteriet- nationellt uppdrag gällande digitalisering av 

detaljplaner
16. Sporthall- arbete pågår med kravspecificering. Detaljplan ska 

påbörjas.
17. Kulturhus- misshandel av anställd - åtgärder vidtagna
18. Moskogsvägen- förstudie pågår
19. Uppläggning av rena massor- problem där diskussioner pågår
20. Fiske- och vattenvårdsplan- utförs i samarbete med länsstyrelsen
21. Lungsjöån- Länsstyrelsen utför restaureringsåtgärder i samarbete 

med kommun
22. Limån- diskussion med Länsstyrelsen mfl angående åtgärder.
23. Uteserveringar Noret- komplettering
24. Ny ägare kvarteret Köpmannen- satsar framåt
25. Upphandling tekniska konsulter- upphandlat och klart 1 juli
26. Torgkiosken- förlängt avtal
27. Via biblioteket statliga medel för IT-guider sökta – lära upp nya 

nyanlända som lär upp äldre nyanlända. 
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28. Statliga medel för utökad bibliotek sökta
29. Kulturkalaset- planering pågår
30. Valborgsfirandet- ”Träffa Leksand” i tjänst
31. Remiss till kommunen angående ekologisk kompensation vid 

byggnation
32. Diskussioner med Rättvik och besök av Rättvik
33. Möte dragsängarna för att diskutera framtiden 
34. Granberget har gått rekordbra
35. Staten håller på med en utredning gällande LIS-områden. 

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

Beslutet skickas till
Verksamhetsekonom 

Sektorschef Åke Sjöberg
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§ 39 Dnr DiaNr.

Avdelnings-/enhetschefer informerar

Beskrivning av ärendet
Miljöchef Olle Ryberg:

 Diskussioner gällande minireningsverk i Olsnäs pågår. 

Myndighetschef Jonas Slars:

 Besök av länsstyrelsen. Leksand ligger på femte plats då det gäller 
sökta bygglov 2017. 

 Bygglov beviljat för förskola på Käringberget av jävsnämnden. 

Chef Strategisk Planering Anna Ograhn:

Energi:

 Föreläsning om sol den 16 maj på Leksands Folkhögskolan. Kommer 
även inkludera brandsäkerhet

 Fått besked om beviljat stöd från energimyndigheten för tre år. 

 Sökt pengar för laddstolpar nere vid station. 

Natur:

 Samtliga Lona-projekt sökta har beviljats. Bland annat sökt för 
fårbete tillsammans med daglig verksamhet. Stöd har även erhållits 
för fortsatta arbete med invasiva arter. 

 Vandringsleder, så fort det blir bra väder kommer man sätta ut natur- 
och kulturinformation i västra Leksand

 Elsie och Åsa ser över temakartor

 Skickat in ansökan om att tillskapa våtmarker i Norra Käringberget 
samt Hjorthagen. Lona-våtmark. Handlar om att rena dagvatten. 

Trafik:

 Förstudie Moskogsvägen, ink titta på alternativa sträckningar. 
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 Resecentrum, ser över hur man eventuellt skulle kunna ta betalt för 
laddstolpar och förhyrda platser. Eventuellt för längre 
parkeringsperioder. 

 Trafikstrategi, har påbörjats

 Mycket arbete med skrotbilar

 Dåliga kvalitet på bron vid Norsbro. Beslutet kommer överklagas till 
mark- och miljööverdomstolen av länsstyrelsen. 

Övrigt:

 Översiktsplan, upp för aktualisering. Jobbar på revideringen. 

 Söker pengar från länsstyrelsen för att arbeta fram ett 
kulturmiljöprogram. 

 Resecentrum, ser hur man kan utforma parkområdet vid nya 
parkeringen

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

Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg

Verksamhetsekonom

6



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2018-04-19

Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

§ 40 Dnr 2018/61

Delegeringsbeslut SB 2018
Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare och 
bostadsanpassare:

 Bostadsanpassningsärenden enligt bostadsanpassningslagen 2018-03-01 
till och med 2018-03-31

 Byggärenden enligt plan- och bygglagen 2018-03-01 till och med 2018-
03-31

Miljöchef och miljöinspektörer:

 Tillsynsärenden enligt livsmedelslagen och miljöbalken
2018-03-01 till och med 2018-03-31

Räddningschef och Brandförman

 Tillsynsärenden enligt LSO, offentliga tillställningar, förelägganden,
 brandfarliga och explosiva varor och bygglovremisser 2018-03-01 till 

och med 2018-03-31

Trafik

 Parkeringstillstånd 2018-03-01 till och med 2018-03-31

Övrigt:

 Yttrande brand och tillsyn mfl. Ansökan om tillstånd enligt 
ordningslagen och lokala föreskrifter. Siljansleden mountainbikelopp 1 
september 2018. Dnr 2018/176

 Yttrande brand och tillsyn mfl. Ansökan om tillstånd enligt 
ordningslagen och lokala föreskrifter. Hästuppvisning, Leksands 
Ridklubb. Dnr 2018/295

 Yttrande brand och tillsyn mfl. Ansökan om tillstånd enligt 
ordningslagen och lokala föreskrifter. 1 majfirande. Dnr 2018/334
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 Begäran om yttrande om tung och bred transport. Dnr 2018/7´370

 Begäran om yttrande om bred transport. Dnr 2018/373

 Yttrande brand och tillsyn mfl. Ansökan om tillstånd enligt 
ordningslagen och lokala föreskrifter. Manifestation angående 
nedläggning av byskolor. Dnr 2018/366

 Yttrande brand och tillsyn mfl. Ansökan om tillstånd enligt 
ordningslagen och lokala föreskrifter. Penninginsamling 23-24 mars 
utanför ICA Mårtas.  Dnr 2018/386

 Yttrande brand och tillsyn mfl. Ansökan om tillstånd och lokala 
föreskrifter. Motionslopp 2-4 juni. Dnr 2018/389

 Yttrande brand och tillsyn mfl. Ansökan om tillstånd enligt 
ordningslagen och lokala föreskrifter. Antikmässa Klockargården. Dnr 
2018/383

 Godkännande av förrättning – avstyckning från Noret 31:21 och 31:25. 
Dnr 2018/481

Utskottet för samhällsbyggnads förslag till beslut i 
kommunstyrelsen 

1. Godkänna redovisningen 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Kommunstyrelsen 
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§ 41 Dnr 2018/62

Meddelande SB 2018

Beskrivning av ärendet
Tällberg 13:38
Mark- och miljödomstolen ändrar länsstyrelsens beslut och upphäver 
Utskottet för samhällsbyggnad i Leksands kommuns beslut om bygglov, 
2017-04-18, § 84.

Mark- och miljödomstolen bedömer att det saknas förutsättningar att ge 
bygglov för tillbyggnaden och att det sökta bygglovet därför inte kan 
beviljas. Domstolen ändrar därför länsstyrelsens beslut och upphäver 
utskottets beslut om bygglov för tillbyggnaden.
Det är upp till utskottet att göra nödvändiga ändringar i beslutet om bygglov. 

Tällberg 25:7
Strandsskyddsdispens för två bryggor samt utfyllnad av gångväg på 
fastigheten Tällberg 25:7.

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet

Beslut
1. Tacka för informationen och lägga denna till handlingarna
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§ 42 Dnr 2018/437

Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid 
Legend´s, Leksand

Beskrivning av ärendet

Tillstånd till servering av starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa 
alkoholdrycker meddelas av den kommun där serveringsstället är beläget, 
enligt 8 kap 1 § alkohollagen.

Leksand Gårdscaféet AB har hos Myndighetsavdelningen ansökt om 
tillstånd enligt 8 kap 2 §  alkohollagen (2010:1622) om att servera starköl, 
vin, spritdrycker  samt andra jästa alkoholdrycker vid ovan rubricerat 
serveringsställe. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt.

Ansökan avser även inhägnad uteservering 

Ansökta serveringstider är mellan kl 11.00 till kl 01.00 sönd-torsd
mellan kl 11.00 till kl 02.00 fred-lörd samt helgdagar.
Perioden maj-september, torsd-lörd mellan kl 11.00 till kl 02.00

Ansökan avser även uteservering och där önskas serveringstid till kl 01.00.

Sektorns/avdelningens bedömning
Se utredning öppnad 2018-03-20 och avslutad 2018-04-16 

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Bevilja Leksand Gårdscaféet AB org.nr 556705-1817 stadigvarande 

serveringstillstånd vid Legend´s, Torget 7, Leksand tillståndet avser 
servering av starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa 
alkoholdrycker till allmänheten

2. Servering får ske i restaurangen på övre plan och i nattklubben på 
nedre plan samt på inhägnad uteservering
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3. Serveringen får påbörjas tidigast kl 11.00 och avslutas senast kl 01.00 
sönd-torsd, från kl. 11.00 till kl 02.00 fred-lörd samt helgdagar, 
perioden maj-sept får servering ske även torsdagar mellan kl 11.00 
till kl 02.00

4. På uteservering får servering ske till kl 01.00

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

6. Tillståndet gäller fr.o.m 2018-04-30

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Leksand Gårdscaféet AB, Box 67, 793 22 Leksand

Anette Blomqvist

Olle Ryberg
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§ 43 Dnr 2014/378

Tillfälligt lov vid Kajen

Beskrivning av ärendet
Fastighet: NORET 61:1

Sökande: Marinan Café och Bistro
Strandvägen 2
793 33 LEKSAND

Åtgärden avser tillfälligt bygglov för servering under tiden 2018-04-30 till 
2023-04-30

Tillfälligt bygglov har tidigare beviljats för tiden 2014-05-01 – 2017-09-30. 

Åtgärden strider mot gällande detaljplan eftersom byggnaden placeras på 
punktprickad mark.

Tillsynschef Olle Ryberg påpekar att området är relativt störningskänsligt, 
om musikunderhållning planeras bör detta ske i begränsad omfattning. 
Samråd ska ske med miljöenheten.

Brandkåren påpekar att verksamheten ska söka tillstånd för hantering av 
brandfarlig vara(gasol). I övrigt inga erinringar.

Leksands kommuns Mark- och exploateringsingenjör har inga synpunkter på 
åtgärden.

Beslutsunderlag
Ansökan 2018-03-13
Ritning 2014-03-24
Situationsplan 2014-03-24

Utskottet för samhällsbyggnads beslut 
1. Tidsbegränsat bygglov beviljas att gälla under tiden 2018-04-01 – 2023-
04-01, från lagakraftdatum i enlighet med plan- och bygglagen (PBL)9 kap. 
33 §.

2. Avgift: 6115 kronor (faktura skickas separat).
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Motivering
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för tidsbegränsat lov enligt 
PBL 9 kap. 33§.

Upplysningar
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägare.
Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes 
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet.

Som upplysning kan nämnas att om det finns önskemål om permanent 
byggnad i området ska en begäran om planändring inlämnas till 
Planavdelningen.

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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§ 44 Dnr 2018/282

Avfallsplan för Leksands kommun

Beskrivning av ärendet
Alla kommuner i Sverige ska enligt 15 kap Miljöbalken ta fram plan för 
avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering. Planen utgör tillsammans 
med kommunens lokala föreskrifter om avfallshantering kommunens 
renhållningsordning. Plan och föreskrifter ska fastställas av 
kommunfullmäktige. 

Dalarna har alltsedan 2006 samverkat kring arbetet med framtagande, 
genomförande och uppföljning av kommunal avfallsplanering. Föregående 
planperioder har varit 2006-2010 samt 2013-2017.

Samarbetet har inneburit att alla kommuner i Dalarna har gemensamma mål 
med åtgärder som genomförs på både regional nivå (län eller del av län) och 
lokal nivå (kommun)

Förslag till plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering 
perioden 2018-2022 har tagits fram via arbete i en regional projektgrupp och 
lokala arbetsgrupper i varje dalakommun. Dessutom har ett flertal regionala 
nätverk använts för att utveckla och förankra mål och åtgärder inom dess 
verksamhetsområden. 

Länsstyrelsen Dalarna har sedan starten aktivt medverkat, via deltagande i 
regional projektgrupp och nätverk. Och länsstyrelsens regionala miljömål 
inom avfallsområdet utgår från mål och åtgärder i avfallsplanearbetet. 
Avfallsplanernas genomsamma åtgärder kommer också ingå i det nya 
åtgärdsprogrammet till Dalarnas miljö 2018-2022.

Under arbetet har två större seminarier hållits med sammanlagt fler än 120 
deltagare (såväl politiker som tjänstemän) och dialog har hållits med berörda 
nätverk och organisationer (inkl. Region Dalarnas direktion). Under perioden 
oktober -december har samtliga kommuner genomfört utställning och remiss 
av planen till allmänhet och parter som kan ha ett intresse för 
avfallshantering.

Under kommande planperiod föreslås arbete med att förbygga avfall och 
minska avfallsmängder prioriteras särskilt. I syfte att stärka detta arbete 
avses det gemensamma konceptet "Dalarna minskar avfallet" utvecklas där 
olika samhälls- och verksamhetssektorer ges möjlighet att bidra och ta 
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ansvar för att öka det förebyggande arbetet och minska avfallsmängderna. 
Vid seminarium med företrädare för hela länet framkom att arbetet 
inledningsvis ska riktas mot kommunens egna verksamheter.

Under planperioden avses arbete för att minska matsvinn i kommunal 
kostverksamhet prioriteras via kostnätverket med företrädare från 
kommunerna i Dalarna. Målsättningen är, som framgår av mål M 1.3 i 
planen, att halvera matsvinnet i kommunal kostverksamhet till år 2030 där 
halva vägen uppnåtts 2022.

Effekterna av detta bedöms preliminärt motsvara 750 ton minskade 
koldioxidutsläpp (C02-ekv) per år efter 2022 (ca 250 personbilar).

Arbetet med att minska matsvinn måste bedrivas via många olika nämnder i 
kommunerna. Kost ansvarar för produktion, tillagning och servering och 
sedan finns det olika nämnder där maten serveras och konsumeras, ex 
förskola, skola och omsorg. Det är centralt att alla berörda nämnder bidrar 
utifrån sina ansvarsområden med att gemensamt arbeta för att matsvinnet ska 
kunna kan minska.

Fler områden kommer att omfattas av konceptet "Dalarna minskar avfallet", 
ex inom skola och äldreomsorg, hyresfastigheter och återvinningscentraler.

För att kommunicera arbetet under planperioden har DalaAvfall utvecklat en 
gemensam web portal (www.avfallsplandalarna.se ) som också använts 
under planens utställning. Remissen har delgetts till berörda aktörer i 
Dalarna och lokalt i kommunen. Inkomna synpunkter har bearbetats i 
regionala och lokala avfallsplanegruppen och förslag till 
ändring/komplettering framgår av bifogad samrådsredogörelse.

Beslutsunderlag
 Förslag till plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering 

för Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro kommun

 Samrådsredogörelse

 Gemensamt faktaunderlag Dalarna som uppdaterat med 
kundundersökning 2017

Utskottet för samhällsbyggnads förslag till beslut i 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Uppdra Olle Ryberg (miljöchef) att delta i den lokala 
avfallsplanegruppen

2. Att inom presidiet för utskottet för samhällsbyggnad utse två 
representanter att delta i den lokala avfallsplanegruppen (Dala vatten 
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och avfalls ABs styrelse har ställt sig till förfogande, styrelsemöte 
2018-02-20)

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Anta förslag till plan för avfallsförebyggande och hållbar 
avfallshantering enligt bilaga 1

2. Uppdra till kommunstyrelsen att utse lokal avfallsplanegrupp som har 
till uppgift att driva det lokala avfallsplanearbetet under planperioden 
2018-2022

3. Uppdra till kommunstyrelsen att revidera åtgärder i avfallsplanen 
under planperioden om det behövs för att målen ska uppnås

4. Uppdra till lokal avfallsplanegrupp att vid behov ge förslag till 
kommunstyrelsen på reviderade åtgärder i avfallsplanen

5. Leksands kommun deltar i konceptet ”Dalarna minskar avfallet” som 
avses utvecklas under planperioden 2018-2022 och som ingår som en 
viktig del i avfallsplanen

Uppdra till nämnd som ansvarar för måltider och de nämnder som ansvarar 
för matgäster inom kommunens verksamheter att delta i det 
länsövergripande arbetet med att minska matsvinn

Beslutet skickas till
Miljöchef Olle Ryberg

Leksand Vatten AB; Karin Olofsson 
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§ 45

Nybyggnad av fritidshus samt komplementbyggnader, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

Fastigheten ligger inom områdesbestämmelser för Hälla och området har 
riksintresse ur kulturminnesvårdssynpunkt.
Anslutning kan ske till kommunala vatten- och avloppsledningar.
Utfart avses ske mot befintlig byväg.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Inga yttranden har inkommit.

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

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

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

kontrollansvarig godtas byggherrens förslag:
Namn: Jan Erik Stors
Adress: Bergsängs backar 65, Leksand

3. Avgift:  24 632 kronor (faktura skickas separat)

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

Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän utskottet för samhällsbyggnad lämnat ett 
startbesked (enligt PBL 10 kap. 3 §).

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 §.

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.

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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§ 46

Nybyggnad av jaktstuga, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande: Anders Pellas

Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området.

Miljöchefen tillstyrker att bygglov beviljas under förutsättning att VA inte 
anordnas. Om detta planeras i framtiden ska sökanden kontakta 
miljöenheten.

Tomtplatsen placeras 100 m från å och dammar i området och är delvis 
förbyggd med annat fritidshus därför krävs ingen strandskyddsdipsens.

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

Beslutsunderlag
Ansökan 2017-10-19
Ritning 2018-04-02
Situationsplan 2018-02-27

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

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

kap. 23 §. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta 
ärende. Byggnadsarbetena får påbörjas när bygglovet vunnit laga 
kraft. Påbörjan tidigare sker på egen risk.

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

4. Avgift: 12455 kronor (faktura skickas separat)
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Motivering
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av 
mark- och vattenresurserna enligt miljöbalken 3 kap samt med den 
kommunala översiktsplanen.
Ansökt åtgärd uppfyller kraven i PBL 2 kap. och ska inte föregås av 
detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i PBL 4 kap. 2 eller 3 §.
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap. 
31 §.

Upplysningar
Signerad kontrollplan ska inlämnas som underlag för slutbesked.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt PBL 10 
kap. 4 §.

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.

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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§ 47

Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus, 
strandskyddsdispens, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

Ansökan avser förhandsbesked och strandskyddsdispens för fritidshus. 
Aktuell plats är belägen vid Österdalälven. 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. Inga yttranden har inkommit.

Beslutsunderlag
Ansökan 2018-03-13
Situationsplan 2018-03-13
Checklista 2018-04-03

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Förhandsbesked beviljas.
2. Strandskyddsdispens beviljas. Som tomt får tas i anspråk den 

redovisade tomtplatsen.
3. Avgift: 10 515 kronor (faktura skickas separat)
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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.

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.

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
Sökanden

Länsstyrelsen
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§ 48

Nybyggnad av stall, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

Åtgärden avser bygglov för uppförande av stall. Detaljplan eller 
områdesbestämmelser finns inte för området.

Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Yttrande har inkommit från fastigheterna  

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten rekommenderar 200 m 
skyddsavstånd från djurhållning till bostadsfastigheter. En bedömning bör 
dock göras i varje enskilt fall där man i första hand bör titta på 
verksamhetens art och omfattning samt lokala förhållanden så som avstånd, 
vind, topografi och vegetation. Man bör även beakta inte bara var stallet är 
beläget utan hela området där hästarna befinner sig inklusive tex ridvägar.

Aktuellt stall inrymmer 10 stallplatser. Sökanden fick även bygglov på 
samma fastighet för stall med 4 stallplatser 2017.

Det faktum att djurhållningen inte ligger skyddad bakom tex en kulle utan på 
en topografiskt högre nivå och inte heller skyddas nämnvärt av 
kringliggande vegetation talar för att påverkan på omgivningen kommer att 
vara stor. Bostäder finns i tre väderstreck, ca 60-150 m från stallets 
placering. 

Enligt Plan- och bygglagen 2 kap 9 § ska kommunen pröva om åtgärden 
innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på 
annat sätt. Grannarna i omgivningen har redan påtalat att de upplever 
problem med befintlig djurhållning. Miljöchefen avstyrker bygglov. 
Yttrandet bifogas protokollsutdraget.

Djurhållning medför negativ påverkan på omgivningen dels i form av 
olägenheter som dammbildning, buller, lukt, flugor, dels i form av risk för 
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hälsopåverkan. Fastigheten ligger inom vad som kan kallas landsbygdsmiljö 
där djurhållning och dess omgivningspåverkan i högre grad bör vara 
acceptabel än i miljöer där sådant normalt inte förekommer. Det tidigare 
bygglovet för 4 stallplatser bedömdes vara i linje med vad som i övrigt 
förekommer i området, djurhållning i den här omfattningen förekommer 
dock inte. Den sammanvägda bedömningen är att verksamheten inte kan 
tillåtas på platsen. 

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
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§ 49

Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus,  

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

Ansökan avser förhandsbesked för fritidshus. Aktuell plats är belägen vid 
Hisstjärnen. Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området. 

Tomtplatsen placeras 100m från vattnet.

Miljöchef tillstyrker förhandsbesked. Avloppsfrågan bedöms kunna lösas för 
fastigheten. Markförhållandena kan dock vara besvärliga i området vilket 
innebär att annan avloppslösning än infiltration kan bli nödvändig. Hisstjärn 
bedöms även vara en känslig recipient så höga reningskrav kan komma att 
ställas. Området ned mot stranden får inte privatiseras.

Utfart avses ske mot befintlig byväg.

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

Beslutsunderlag
Ansökan 2018-02-20
Situationsplan 2018-04-09

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Förhandsbesked beviljas
2. Avgift: 8210 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.
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Ansökt åtgärd uppfyller kraven i PBL 2 kap. och ska inte föregås av 
detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i PBL 4 kap. 2 eller 3 §. 
Lokalisering är förenlig med kommunens översiktsplan. Fastigheten bedöms 
vara en lämplig tomtplats och en naturlig förtätning av befintlig byklase.

Upplysningar
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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§ 50 Dnr 2016/1483

Olovlig byggnation, ändrad användning till 
bostadslägenhet, Björken 247:1

Beskrivning av ärendet
Fastighet: BJÖRKEN 247:1

Sökande: SKÖLDNORA FASTIGHETS AB
SKÖLDNORA KUNGSGÅRD
19492 UPPLANDSVÄSBY

Vid tillsyn på fastigheten Björken 247:1, 2016-08-22  konstaterade 
bygglovsenheten att en lokal ändrat användning till bostadslägenhet utan 
bygglov. 

2017-03-21 § 65 ålades Sköldnora Fastighets AB ett lovföreläggande om att 
inkomma med en ansökan om bygglov. Detta skulle ske senast 2017-04-30. 
Ingen bygglovsansökan inkom. Tillsammans med beslutet upplystes 
Sköldnora Fastighets AB att om föreläggandet inte följdes får 
byggnadsnämnden, enligt 11 kap. 27 § PBL, besluta att på ägarens bekostnad 
låta upprätta de ritningar och beskrivningar samt vidta de åtgärder i övrigt som 
är nödvändiga för att pröva frågan om lov. 
En tillsynsnotering skickades 2018-02-22 där ni påmindes att inkomma med 
bygglovsansökan senast 2018-03-31. Ingen bygglovsansökan har inkommit.

Beslutsunderlag
Tillsynsnotering 2016-11-21

Yttrande Sköldnora Fastighets AB 2016-12-16

Beslut Utskottet för samhällsbyggnad 2017-03-21

Tillsynsnotering 2018-02-22

Utskottet för samhällsbyggnads beslut 
1. Att enligt 11 kap. 27 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, på 

ägaren till fastigheten, Sköldnora Fastighets AB 556757-9239 
bekostnad, låta upprätta de ritningar och beskrivningar samt vidta de 
åtgärder i övrigt som är nödvändiga för att pröva frågan om lov. 
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Upplysningar
Om lov ges i efterhand till åtgärden får byggnadsnämnden bestämma om 
skyldighet att vidta de ändringar i det utförda som behövs enligt 9 kap. 38 § 
PBL. 
 Överträdelser kan innebära att byggsanktionsavgift tas ut enligt 11 kap. 51 § 
PBL. Även om bygglov beviljas i efterhand för en åtgärd som har utförts utan 
lov, tas avgiften ut.

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
Sköldnora fastighets AB
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§ 51 Dnr 2018/429

Nybyggnad av Gym och träningsanläggning, Noret 58:1

Beskrivning av ärendet
Fastighet: NORET 58:1

Sökande: Bilbolaget i Leksand AB
Box 28
793 21 LEKSAND

För området gäller detaljplan. Åtgärden överensstämmer med gällande 
detaljplan. Aktuell fastighet är bebyggd.

Åtgärden avser nybyggnad av ett gym/träningsanläggning på fastigheten 
Noret 58:1.

Dala Energi påtalar att de har en 10 kv kabel på den tilltänkta platsen och 
påtalar att byggherren ska komma överens med Dala Energi om en flytt av 
kabeln.

Dala vatten och avfall påpekar att fastigheten ligger inom 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Davab påpekar också att 
dagvattenledningar ligger under planerad byggnation och att dessa behöver 
läggas om minst 3 meter utanför byggnaden.

Stadsarkitekt Anna Ograhn har inga synpunkter på utformningen av 
byggnaden.

Brandkåren tillstyrker bygglovet under förutsättning att byggherren i god tid 
före det tekniska samrådet inkommer med en brandskyddsbeskrivning.

Beslutsunderlag
Ansökan 2018-03-20

Ritning 2018-03-28

Situationsplan 2018-03-28

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

§.
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2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag:

Namn: Magnus Mårtensson

Adress: Hagagatan 8, Agnasark

3. Avgift: 59200 kronor (faktura skickas separat)

Motivering
Åtgärden ligger inom område med gällande detaljplan. 

Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap. 
30 §.

Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän utskottet för samhällsbyggnad lämnat ett 
startbesked (enligt PBL 10 kap. 3 §).

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 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.

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

Underrättelse grannar
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§ 52 Dnr 2018/307

Tillfälligt lov campingplatser, Ändrad användning 
omklädningsrum till servicehus, Marklov, Rivning av 
pool, Noret 62:28

Beskrivning av ärendet
Fastighet: NORET 62:28

Sökande: Leksand Strand AB
BOX 52
79322 LEKSAND

Åtgärden avser tillfälligt bygglov för campingplatser, ändrad användning 
omklädningsrum till servicehus och marklov för rivning av pool.

Åtgärden för tillfälliga campingplatser innebär en mindre avvikelse mot 
gällande detaljplan genom att marken regleras som idrott/badanläggning.

En detaljplaneändring har inlämnats till planavdelningen för denna åtgärd.

Beslutsunderlag
Ansökan 2018-03-08

Ritning 2018-03-08

Situationsplan 2018-03-08

Utskottet för samhällsbyggnad beslutet 
1. För åtgärderna om ändrad användning och rivning av pool beviljas 

bygglov i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 30 §.

2. För trädfällning för förberedelse för ny gång/cykelväg beviljas 
Marklov i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 35 §. 
Samråd ska ske med Kommunekolog Åsa Rydell innan 
trädfällning påbörjas.

3. För tillfälligt bygglov för campingplatser beviljas ett tidsbegränsat 
bygglov beviljas att gälla i 3 år från lagakraftdatum i enlighet med 
plan- och bygglagen (PBL)9 kap. 33 §. 

4. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag:
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Namn: Magnus Mårtensson

Adress: Hagagatan 8, 793 30 Leksand

5. Avgift: 9550 kronor (faktura skickas separat)

Motivering
Åtgärden ligger inom område med gällande detaljplan. 
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap. 
30 §.

Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för tidsbegränsat lov enligt 
PBL 9 kap. 33 § för tillfälliga campingplatser.

Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän utskottet för samhällsbyggnad lämnat ett 
startbesked (enligt PBL 10 kap. 3 §).

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kontakta byggnadsinspektör Maths 
Ydron 0247-804 96 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 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.

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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§ 53 Dnr 2018/263

Installation av solceller på tak, Tällberg 2:3

Beskrivning av ärendet
Fastighet: TÄLLBERG 2:3

Sökande: Green Hotel AB
Ovabacksgattu 17
793 70 TÄLLBERG

Åtgärden avser uppförande av 360m2 solfångare på tak på hotellets 
konstmuseum. Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte men området 
har riksintresse ur kulturminnesvårdssynpunkt.

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

Länsstyrelsens kulturmiljöenhet avstår från att yttra sig eftersom 
Länsstyrelsen är överprövande myndighet vid ett eventuellt överklagande.

Stadsarkitekten har inga synpunkter på sökt bygglov då takutformning och 
byggnadens placering på fastigheten gör att solpanelerna i princip inte 
kommer att synas.

Brandkåren tillstyrker bygglov under förutsättning att anläggningen förses 
med en varselmärkt brandmansbrytare. Yttrandet bifogas protokollsutdraget.

Beslutsunderlag
Ansökan 2018-02-26
Ritning 2018-02-26
Situationsplan 2018-02-26

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

31§.
2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Uppgifter om 

kontrollansvarig ska inkomma i god tid inför det tekniska samrådet.
3. Avgift: 8252 kronor (faktura skickas separat)
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Motivering
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av 
mark- och vattenresurserna enligt miljöbalken 3 kap samt med den 
kommunala översiktsplanen.
Ansökt åtgärd uppfyller kraven i PBL 2 kap. och ska inte föregås av 
detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i PBL 4 kap. 2 eller 3 §.
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap. 
31 §.

Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän utskottet för samhällsbyggnad lämnat ett 
startbesked (enligt PBL 10 kap. 3 §).

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt 
samråd bifogas beslutet. Uppgifter om kontrollansvarig ska inkomma i god 
tid inför det tekniska samrådet.

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.

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.

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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§ 54

Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus och 
garage 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus och garage. 
Aktuell plats är belägen i Plintsberg. Detaljplan eller områdesbestämmelser 
finns inte för området. Fastigheten ligger inom område kallat JOBY enl. 
översiktsplanen. I bygglovsfrågan senare ska byggnaden anpassas till JOBYs 
föreskrifter
Dala Vatten yttrar sig att fastigheten ligger utanför verksamhetsområdet för 
vatten och spillvatten. Möjlighet till anslutning via separat avtal kan finnas 
då fastigheten  har ledningar framdragna till fastighetsgräns. 
Yttrandet bifogas beslutet

Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Yttrande har inkommit från brukarna till jordbruksmarken som 
hävdar att de brukar marken för foder till deras djur och att om 
förhandsbesked beviljas måste de upphöra med odling på resterande område 
då det är enda in och utfarten till området.
LRF Leksand har beretts tillfälle att yttra sig och de anser att inget 
förhandsbesked ska beviljas då marken brukas av en aktiv lantbrukare och 
har betydelse för lantbrukarens verksamhet. Yttrandet bifogas beslutet.

I översiktsplanen anges att större brukade lantbruksenheter bör i största 
möjliga mån bevaras. Ny bebyggelse och nya anläggningar bör inte 
lokaliseras så att pågående jordbruksdrift hindras eller försvåras.
Byggenheten gör bedömningen att det inte handlar om en större 
lantbruksenhet och att ett beviljat förhandsbesked inte skulle hindra 
pågående drift på mark runt omkring. 
Utskottet för samhällsbyggnad anser att de synpunkter som framförts inte 
kan utgöra skäl att vägra sökt förhandsbesked.
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Beslutsunderlag
Ansökan 2018-02-07
Situationsplan 2018-02-07

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 § . 
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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