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Ärendelista

Val av justerare
§ 55 Sektorschefen informerar
§ 56 Avdelnings-/enhetschefer informerar
§ 57 Delegeringsbeslut SB 2018
§ 58 Fördjupad räddningstjänstsamverkan
§ 59 Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål 2018
§ 60 Ansökan bostadsanpassning 
§ 61 Ansökan om bostadsanpassning - 
§ 62 Yttrande - Trafikverkets åtgärdsprogram för omgivningsbuller 2019-2023
§ 63 Samråd om Fördjupad översiktsplan för delar av landsbygden i Falu kommun
§ 64 Översiktsplan 2018
§ 65 Strandskyddsdispens för nybyggnad av lada och attefallshus, 
§ 66 Nybyggnad och Tillbyggnad av utställningshall, 
§ 67 Nybyggnad av fritidshus, 
§ 68 Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus, 
§ 69 Nybyggnad av fritidshus, 
§ 70 Nybyggnad av stall, 
§ 71 Utvändig ändring, en/tvåbostadshus, 
§ 72 Utvändig ändring av en/tvåbostadshus, 
§ 73 Mål- och resultatrapport 2018
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§ 55

Sektorschefen informerar

Beskrivning av ärendet
1. Trafikverkets utredning rondeller, Leksands kommun har beställt en 

kompletterande utredning. 
2. Möte referensgrupp företag, positivt från företagen. 
3. Svenska Näringslivs företagsklimat, stiger långsamt i rankningen
4. SKL´s insikt, undersökning bemötande myndighetsavdelning, 4.a i 

landet
5. Simhallen- stängd för rep v 26-36
6. Genomfört möte med Rättviks kommun angående naturvård, försöker 

utöka samarbetet
7. Leksands folkhögskola – vill köpa till en mindre bit mark. Utreder 

möjligheten till detta. 
8. Norsbro- tillfällig åtgärd innan reparation av vägen.
9. Bron till Udden- avstängd. Troligtvis en ny bro på plats i slutet av 

sommaren. 
10. Sporthall- nuläget. Två alternativ kommer presenteras – en dockning 

till Leksandshallen eller en fristående. 
11. Draggsängarnas invallningsföretag, har ansökt om driftsbidrag.
12. Limån- diskussion med Länsstyrelsen och 

fiskevårdsområdesförening
13. Omfattande skadegörelse vid Siljansvallen, även gamla 

gymnastiksalen m m
14. Synskadades riksförbund- skrivelse – uppmanar oss att se 

möjligheter.
15. Naturvårdskommun: 1.a länet, 1:a glesbygdskommuner med 

besöksnäring, 17 i landet totalt. 
16. Tidningen fokus – bra boendekommun
17. Superkommun plats 9
18. Brandkamera installerad på kulturhuset 
19. Projekt med Dala Vatten och Avfall AB gällande dagvatten
20. Moskogsvägen- förstudie klar 
21. Kulturforum på Hildasholm 15 maj.
22. Ekonomi: Prognos + 2,0 mkr (inkl försäljning brandbil)
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23. Leksand 700 år: Firande 29/8-1/9. Utställning kulturhuset nu samt 28 
olika evenemang ute i byarna under sommaren. Samarbete Clas 
Ohlsson.

24. Medel för Torget sökta hos Boverket- grönare städer.

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

Beslutet skickas till
Sektorchef Åke Sjöberg samt verksamhetsekonom
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§ 56 Dnr DiaNr.

Avdelnings-/enhetschefer informerar

Beskrivning av ärendet
Chef strategisk planering, Anna Ograhn

Trafik

 Bron över Norsbro, lagt plåtar över vägen för att fördela lasterna. 
Troligast renovering under hösten. Reglering 3,5 ton, bussar samt 
företagen som ligger i området får dispens

 Våra vägar; möte med lantmäteriet i Gävle för att se hur man går 
vidare med förrättning. Lantmäteriet påbörjar en inventering i höst. 
Information kring detta kommer komma ut i magasinet i juni. 
Förhoppningen är att gemensamhetsanläggarna klara till 2020

 Förlängning av strandpromenad vid sommarland – 
strandskyddsdispensen godkänd och arbetet kommer påbörjas under 
sommaren. 

 Byter belysningen på bron

 Gång- och cykelväg Tällbergs skola längs vägen till First Hotell

 Mycket ansökningar gällande om tillstånd för uteservering och 
liknande. 

Natur

 Årets friluftskommun – plats 4 i Sverige, bäst i länet. 

 Ser över vandringsleder, hur de ser ut och vad behöver göras. 

 Arbetet mot invasiva arter fortsätter, information om detta i 
magasinet nästa vecka. Gäller både jätteloka, lupiner och parkslide

 Uppdaterad vandringskarta på väg att gå i tryck 

 Samarbete med LSS – tillsyn av får i Granbergets fäbod.

Energi
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 Föreläsning folkhögskolan – positiv 

 Rättviks marknad – stort intresse

Övrigt

 Torget – förfrågan ute till entreprenörer. 

 Ser över parken vid resecentrum vid nya parkeringen. Parken anläggs 
efter sommaren. Blir även ytterligare cykelparkeringsplatser 

 Översiktsplanen, beslut gällande aktualisering kommer till nästa 
utskott.

Chef plan- och kart, Malin Bengtsson

 Samrådbeslut Leksands strand nästa möte. 

 Information om norra Käringberget på nästa möte. 

 Planbesked moskogsväg och torget nästa möte

 Rättvik på besök i fredags, mark- och exploatering, plan, kart och 
trafik som besökte. För att se hur Leksands kommun arbetatar och 
utökar samverkan. 

 Fortsätter med att digitalisering kommunens detaljplaner

Myndighetschef Jonas Slars

 Färre ansökningar än tidigare år men ökat antal klagomål på 
ovårdade fastigheter. 

 Många ansökningar enskilda avlopp

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

Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg samt verksamhetsekonom
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§ 57 Dnr 2018/61

Delegeringsbeslut SB 2018
Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare och 
bostadsanpassare:

 Bostadsanpassningsärenden enligt bostadsanpassningslagen 2018-04-01 
till och med 2018-04-30

 Byggärenden enligt plan- och bygglagen 2018-04-01 till och med 2018-
04-30

Miljöchef och miljöinspektörer:

 Tillsynsärenden enligt livsmedelslagen och miljöbalken
2018-04-01 till och med 2018-04-30

Räddningschef och Brandförman

 Tillsynsärenden enligt LSO, offentliga tillställningar, förelägganden,
 brandfarliga och explosiva varor och bygglovremisser 2018-04-01 till 

och med 2018-04-30

Trafik

 Parkeringstillstånd 2018-04-01 till och med 2018-04-30

Övrigt:

 Trafik, begäran om tillstånd för bred transport inom Leksands kommun, 
dnr 2018/466

 Trafik, yttrande bred transport, dnr 2018/508

 Trafik, yttrande gatupratare, Torget 4, dnr 2018/514

 Trafik, yttrande tillstånd, ansökan om tillstånd för offentlig plats och 
lokala föreskrifter. DJ/dans Legends, dnr 2018/430

 Brand, yttrande ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala 
förskrifter, uteservering pizzeria Napoli, dnr 2018/542

 Trafik, yttrande ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala 
föreskrifter, uteservering pizzeria Napoli, dnr 2018/542

 Trafik, begäran om yttrande om bred transport, dnr 2018/605
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 Trafik, yttrande ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala 
föreskrifter, 1 majfirande, dnr 2018/586

 Brand, yttrande, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala 
föreskrifter, nationaldagsfirande med allsång, dnr 2018/545

 Trafik, yttrande tillstånd, nationaldagsfirande med allsång, dnr 2018/545

 Trafik, yttrande, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala 
förskrifter, Leksands medeltidsmarknad, dnr 2018/507

 Samråd, avstyckning av Leksand Tällberg 18:25 dnr 2018/636

 Trafik, yttrande, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala 
föreskrifter, uteservering Leksands Kebab dnr 2018/633

 Trafik, yttrande, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala 
föreskrifter, uteservering Jobs bodega, dnr 2018/663

 Trafik, yttrande, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala 
föreskrifter, Midsommar Leksand

Utskottet för samhällsbyggnads förslag till beslut i 
kommunstyrelsen 

1. Godkänna redovisningen 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Kommunstyrelsen 
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§ 58 Dnr 2017/735

Fördjupad räddningstjänstsamverkan

Beskrivning av ärendet
Krister Ejeros/räddningschef, Andriette Ivarsson/chef administrativ service, 
Anki Pellgård/HR-strateg, Kristian Koivumäki/ekonomi, informerar om 
läget i utredningen gällande räddningstjänstförbund. Presentationen i sin 
helhet finns under diarienummer 2017/735

Styrgruppen arbetar fram till sista juni med att färdigställa beslutsunderlag. 
Därefter kommer detta presenteras för politiken för beredning och beslut. 
Målbilden är att slutligt beslut fattas i september/oktober och att den nya 
organisationen kan träda i kraft från den 1 januari 2019. 

Beslutsunderlag
 Powerpoint-presentation 

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

Beslutet skickas till
Kommunsekreterare Björn Arrias
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§ 59 Dnr 2018/365

Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål 
2018

Beskrivning av ärendet
Medborgare och brukare har möjlighet att lämna synpunkter och klagomål 
(Tyck till) till kommunen.

Förutom att ansvarig chef återkopplar till anmälaren om denna önskar detta 
så skickas åtgärdsredovisningen till respektive utskott för kännedom.

Beslutsunderlag
 Redovisning synpunkter och klagomål, samhällsutveckling kvartal 

1/2018

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Behandla synpunkten om vinterbelysning i Siljansnäs på nytt och 

uppdra till förvaltningen att bereda ärendet. I ärendets beredning ska 
även vinterbelysning i Insjön tas med.

2. Förutom uppdraget i punkt 1 ovan lägga redovisningen av inkomna 
synpunkter Tyck till för sektor samhällsutveckling kvartal 1/2018 till 
handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg 
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§ 60

Ansökan bostadsanpassning 

Beskrivning av ärendet
Ansökan avser en ansökan om bostadsanpassning  

 

Huset är ett äldre trähus i två våningar, på entréplanet finns badrum och 
toalett som är trångt och smalt. Idag finns ett sittbadkar med 
duschmöjligheter samt toalett i badrummet som ligger i anslutning till 
sovrummet. Det finns även ett badrum på övervåning med duschplats för 
övriga i familjen. 

Beslutsunderlag
 Ansökan

 Intyg från  

 Läkarintyg från överläkare på 

 Offerter från 

 Ritningar på ombyggnad

Utskottet för samhällsbyggnads beslut 
1. Bifall till ett kontantbidrag på 220 000 kronor enligt offert från 

Insjöns Bygg som göra att det går att lösa de problem som finns i 
badrummet. 

Motivering
1 § Denna lag har till ändamål att genom bidrag till anpassning av bostäder 
ge personer med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget 
boende. 

6 § Bostadsanpassningsbidrag lämnas för åtgärder för anpassning av 
bostadens fasta funktioner i och i anslutning till den bostad som skall 
anpassas. Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att 
bostaden skall vara ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade. 
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14 § Bostadsanpassningsbidrag lämnas med belopp som motsvarar skälig 
kostnad för åtgärderna. 

Upplysningar
 

Utbetalning av bidraget sker efter att en slutbesiktning av ombyggnaden har 
skett och att faktura eller kvitto på dina utlägg har inkommit till kommunen 
inom sex månader från beslutsdatum. Kontakta din handläggare om 
anpassningen blir fördröjd. Om underlag för utbetalning inte inkommit inom 
ett år från beslutsdatum återkallas beslutet och du får inkomma med ny 
ansökan och övrig dokumentation. Vid ändrade förhållanden eller om 
behovet av anpassning upphör innan anpassningen är utförd kan beslut om 
bidrag omprövas. Om aktuell bostadsanpassning skulle medföra en lägre 
kostnad än beviljat belopp utgår bostadsanpassningsbidrag endast för den 
faktiska kostnaden för de beviljade åtgärderna.

Hur man överklagar
Om Du inte är nöjd med kommunens beslut kan Du överklaga till 
förvaltningsrätten. Överklagandet ställs till Leksands kommun, 
Samhällsbyggnadskontoret, 793 80 Leksand och ska ha inkommit till 
kommunen senast tre (3) veckor efter att Du tagit del av beslutet. 

Beslutet skickas till
Sökande

12



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2018-05-24

Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

§ 61

Ansökan om bostadsanpassning 

Beskrivning av ärendet
Ansökan avser en ansökan om bostadsanpassningsbidrag  

 

Motivering
Den sökande har efter en längre tid på kortidsenheten i Leksands kommun 
börjat se över möjligheterna att flytta hem. Innan den sökande fick en stroke 
hyrde  men där vill hyresvärden inte att man gör 
några anpassningar/förändringar i huset. Enligt arbetsterapeut hade huset 
krävt mer omfattande anpassningar än den lägenhet som den sökande nu har 
valt. Den sökande har därefter sökt efter lägenhet i Leksand. Man har tittat 
på flera olika lägenheter men kommit fram till att denna lägenhet är den mest 
ändamålsenliga som fanns att välja mellan. Den valda lägenheten ligger i 
markplan utan större nivåskillnader. Storleksmässigt ska lägenheten fungera 
bra trots många hjälpmedel. 

Vid byte av bostad lämnas bostadsanpassningsbidrag till kostnadskrävande 
åtgärder endast om det finns särskilda skäl för att välja en bostad som kräver 
anpassning. 

Prop. 1992/93:58 s 19

Enligt min uppfattning är det av kostnadsskäl rimligt att den 
funktionshindrade vid nybyggnad eller köp eller byte av bostad väljer en 
bostads som är lämplig med hänsyn till hans eller hennes behov så att 
anpassningsåtgärder i möjligaste mån kan undvikas eller minimeras. För att 
bostadsanpassningsbidrag skall lämnas, bör krävas att det finns särskilda skäl 
för att välja en bostad som gör det nödvändigt att vidta anpassningsåtgärder. 
Det kan t.ex. vara en fråga om en bostad som ligger nära en vårdinrättning 
som den funktionshindrade bör ha tillgång till. Det kan också gälla fall där 
den funktionshindrade trots omfattande försök inte lyckats få tag på någon 
annan lämplig bostad. Att i övrigt ange vad som i det enskilda fallet utgör 
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särskilda skäl låter sig inte göra. Det får liksom hittills ankomma på 
beslutande kommun att bedöma detta i varje fall för sig. 

Åtgärderna är styrkta i intyg av arbetsterapeut som nödvändiga för att 
sökande ska kunna vara så självständig i sin bostad som möjligt.  

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Ansökan

Intyg

Kopia Högsta Förvaltningsdomstolen 2010-6456

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Bifall

Hur man överklagar
Om Du inte är nöjd med kommunens beslut kan Du överklaga till 
förvaltningsrätten. Överklagandet ställs till Leksands Kommun, 
Samhällsbyggnadskontoret, 793 80 Leksands och ska ha inkommit till 
kommunen senast tre (3) veckor efter att Du tagit del av beslutet. 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Sökande
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§ 62 Dnr 2018/527

Yttrande - Trafikverkets åtgärdsprogram för 
omgivningsbuller 2019-2023

Beskrivning av ärendet
Trafikverket översänder förslag till Trafikverkets åtgärdsprogram som är 
upprättat i enlighet med Förordning (2004:675) om omgivningsbuller.

Åtgärdsprogrammet omfattar även statliga vägar och järnvägar utanför de 
sträckor och kommuner som omfattas av förordningen. Åtgärdsprogrammet 
behandlar även vibrationsstörningar.

Sektorns/avdelningens bedömning
Troligen kommer inte några vägar eller järnvägar inom vår kommun att vara 
aktuella för kartläggning i enlighet med Trafikverkets åtgärdsprogram.
För vägar krävs en ÅDT på ca 8200 fordon/dygn, och så mkt trafik är det 
inte på RV70 (som är den mest trafikerade statliga vägen)
Vi har heller inte mer än 80 tåg per dygn på järnvägen.

Så med det som grund har Leksands kommun inga synpunkter. 

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Leksands kommun har inga synpunkter på föreslaget åtgärdsprogram

Beslutet skickas till
Transportsstyrelsen 
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§ 63 Dnr 2018/569

Samråd om Fördjupad översiktsplan för delar av 
landsbygden i Falu kommun

Beskrivning av ärendet
Falu kommun har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan (FÖP) 
som är utsänt för samråd t.o.m. den 1 juli 2018. Leksands kommun har fått 
möjlighet att yttra sig. 

Faluns kommuntäckande översiktsplan är från 2014 och den togs fram 
tillsammans med Borlänge kommun. FÖP:en behandlar delar av 
landsbygden och omfattar de områden där Falu kommun ser behov av mer 
detaljerad vägledning för efterföljande beslut som förhandsbesked om 
bygglov, detaljplaner och tillstånd enligt miljöbalken och ersätter på de 
platserna den kommuntäckande översiktsplanen. 

FÖP:en omfattar bl.a. Bjursås, Grycksbo, Svärdsjö, Aspeboda, Sörskog och 
den landsbygd som närmast gränsar till tätorterna.

Sektorns/avdelningens bedömning
Falun – Borlänge är otvetydigt hela Dalarnas regioncentrum och det är 
viktigt att Falun – Borlänges roll som nav fortsätter vara starkt då det ger 
positiva effekter även på Leksand. Leksand är i relation till Falun- Borlänge 
en boendekommun, där många som bor i Leksand arbetspendlar till de två 
större städerna. 

Den fördjupade översiktsplanen siktar mot visionen Ett större Falun, där de 
mindre tätorterna och landsbygden stöttar och kompletterar Falu tätort, men 
det saknas ett tydligt förhållningssätt till hur landsbygden i Falun ska stärka 
regioncentret, vilket i sin tur stärker relationen mellan regioncentret och 
grannkommunerna. 

Leksands och Falu kommuner har därutöver flera gemensamma frågor.

Transporter
För att Leksand ska kunna utvecklas positivt befolkningsmässigt krävs bra 
transportsamband ut i regionen och en bra koppling till Falun är väldigt 
betydelsefull. Därför är Leksands kommun positiv till det föreslagna 
vägreservatet för ny förbindelse mellan E16, vid trafikplats Tallen, och 
länsväg 293, gamla Leksandsvägen. 
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Stora opåverkade områden
Både Leksands och Falu kommun har föreslagit att områden i Leksands östra 
del och Faluns västra del, mot Rättviks södra kommungräns, ska vara 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. 

Dessa områden i Falu kommun ligger utanför den fördjupade 
översiktsplanen avgränsning, så de fortsätter att hanteras i Falun-Borlänges 
kommuntäckande ÖP. De områden som utpekas som opåverkade områden i 
Leksand bedöms inte påverkas av Faluns förslag till fördjupad översiktsplan 
för delar av landsbygden.

Sörskog
Sörskog utpekas särskilt som ett mellankommunalt intresse i Faluns FÖP för 
landsbygden. Här framhålls framförallt att Sörskogs odlingslandskap är av 
riksintresse för naturvården. 

Sörskogs stora betydelse för friluftslivet omnämns i utvecklingsstrategin 
men det saknas en närmare beskrivning av områdets betydelse. Här finns 
t.ex. ett nyligen bildat riksintresse för friluftslivet och Sörskog kan vara ett 
av länets viktigaste friluftsområden. Det kanske inte besöks av så många 
Leksandsbor men däremot av Falubor och mer långväga turister. Området 
har flera värden som gör det speciellt och främst att det är ett större 
sammanhängande skogsområde som är relativt skonat från stora 
skogsbruksåtgärder i senare tid. Det är dessutom höglänt och kuperat vilket 
gör det till ett snösäkert skidparadis- snöfattiga vintrar är det folk långväga 
ifrån som kommer till Sörskog. Området är mest känt för sina möjligheter till 
skidåkning men allt fler upptäcker områdets stora potential för vandring och 
övrigt friluftsliv. Variation med skogklädda berg och sluttningar, myr och 
sjö, stigar och leder, vindskydd och slogbodar med grillplatser och t.o.m. 
omklädningsmöjligheter bidrar till detta. Lämningar efter gruvdrift gör 
området än mer spännande. 

Vandringsleder
En fråga som är gemensam för Falun och Leksand är de vandringsleder, t.ex. 
Dalkarlsleden, som går genom de båda kommunerna. Natur- och 
kulturturism förutspås bli en viktigare näring på landsbygden framöver och 
Leksand vill gärna samarbeta med Falun för att utveckla vandringslederna. 

Övriga mellankommunala frågor
Leksand har i sin kommuntäckande översiktsplan framhållit Lungsjöån som 
ett värdefullt vattendrag som rinner genom det område som utpekas som ett 
större, opåverkat område i den östra delen av Leksands kommun. Ån rinner 
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in i Falu kommun och ansluter till Marnäsån. Det saknas ställningstagande 
om åns betydelse i FÖP:en. 

Övriga mellankommunala intressen som kan omnämnas i FÖP:en är 
riksintressena för kulturmiljövård i Rällsjöbo och Linnévägen, Bjursås – 
Leksands FVO och länsvägarna som förbinder Leksand och Falun.

Utskottet för samhällsbyggnads förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Anta förslaget till yttrande som sitt eget och översända det till Falu 

kommun

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Falu kommun

Anna Ograhn, chef strategisk planering 
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§ 64 Dnr 2016/561

Översiktsplan 2018

Beskrivning av ärendet
Siljansbygden och Leksand har många tilltalande kulturmiljöer som är en stor del 
av vår identitet och som lockar både besökare och nya invånare. Vi har ett ansvar 
att ta tillvara dessa miljöer i den fortsatta utvecklingen av den bebyggda miljön. 

Det kunskapsunderlag som finns idag gällande kulturmiljöer i Leksands kommun är 
framtaget under 1970- och 80-talen och fokus ligger på att beskriva byggnader och 
miljöer. Kommunen saknar ett uppdaterat kunskapsunderlag med en tydlig 
värdering av vad som är värdefullt i ett område eller hos en byggnad samt råd och 
riktlinjer för utveckling av miljön eller byggnaden. Hur kan de kulturhistoriska 
värdena bevaras vid ny-, om- och tillbyggnad, i samklang med en utveckling av 
kommunen? 
 
Vision 2025
Ett kulturmiljöprogram ska vara ett verktyg i arbetet med att nå visionen om 
Leksand år 2025, där vi bl.a. har en bra levnadsmiljö, levande byar och ett attraktivt 
boende i mötet mellan äldre kulturmiljöer och modern arkitektur. 
 
Ett kulturmiljöprogram ska ge en smidigare bygglov- och planprocess, med 
välgrundade beslut, där kommunen och länsstyrelsen redan från början är ense om 
vad som är värdefullt i ett specifikt område. Det ska även ge underlag för nya beslut 
kring riksintressen, t.ex. avgränsning eller om något riksintresse bör utgå eller 
tillkomma. 

Underlag till översiktsplanearbetet
Kommunens gällande översiktsplan antogs år 2014. I processen påpekade 
Länsstyrelsen Dalarna på behovet av ett uppdaterat underlag för kulturmiljöerna i 
kommunen, men framförallt i Noret, där det råder högst bebyggelsetryck. 
Kommunen avser att se över översiktsplanen de närmaste åren och målet är att en 
uppdaterad översiktsplan ska antas år 2021. Därför behöver arbetet med 
kulturmiljöprogram var färdigt under år 2020 för att ge ett bra underlag till 
översiktsplanen. 
 
Statligt stöd
Det finns möjlighet att söka bidrag från länsstyrelsen för arbete med kulturmiljöer, 
enligt 9 § Förordning (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla 
kulturmiljöer. Länsstyrelsen kan då även bidra med expertkompetens och som 
bollplank. Bidrag kan beviljas för de delar av de särskilda kostnader som 
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uppkommer vid framtagande av kommunala kunskapsunderlag. Bidrag får inte 
beviljas för ordinarie verksamhet. Kommunens insats kan delvis bestå av 
handläggarnas egen tid i projektet. 

Genomförande och etappindelning
Programmet ska tas fram av en arbetsgrupp bestående av konsult med 
antikvarisk kompetens samt tjänstemän från sektor samhällsutveckling och 
från länsstyrelsen.

Arbetet föreslås delas upp i tre etapper. Etapp 1 omfattar församråd där 
kommunmedborgare, fritidshusägare och besökare kan lämna förslag på 
värdefulla kulturmiljöer. Förslagen ska sedan bedömas av antikvarisk 
kompetens. 

Etapp 2, som genomförs 2019, omfattar inventering och värdering av 
riksintressena, bl.a. Noret, Häradsbygden, Hisvåla-Grytberg, Almo-Alvik 
samt Björkberg. Etapp 3, år 2020, omfattar de områden som är lägre 
klassade. 

Inventering och värdering ska resultera i ett kulturmiljöprogram som ska 
vara användbart och lättillgängligt för både tjänstemän och 
kommunmedborgare. Programmet ska bli underlag för den nya 
översiktsplanen som beräknas antas 2021.

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

För att kulturmiljöprogrammet ska fungera som underlag till 
översiktsplanearbetet behöver bidraget sökas under 2018 för att 
översiktsplanen ska kunna antas 2021. 

Finansiering
Bidraget från länsstyrelsen bedöms täcka kostnad för antikvarisk konsult och 
kommunens insats i projektet utgörs av arbetstid hos flera tjänstemän från 
sektor samhällsutveckling. 

Om behov skulle uppstå av kommunala medel utöver arbetstid, finns 
100 000:- avsatta för utredningar till översiktsplanearbetet.

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Att chef för strategisk planering ges i uppdrag att ta fram en 

projektbeskrivning samt ansöka om bidrag hos länsstyrelsen Dalarna 
för upprättande av kulturmiljöprogram
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Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Stadsarkitekt/chef strategisk planering Anna Ograhn
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§ 65

Strandskyddsdispens för nybyggnad av lada och 
attefallshus, 

Beskrivning
Fastighet:

Sökande: Lena Lasses

Ansökan avser strandskyddsdispens för uppförande av ekonomibyggnad. 
Samt anmälan för uppförande av attefallshus. Aktuell plats är belägen vid 
sjön Siljan. 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.

Ekonomibyggnaden avses placeras ca 19 meter från bostadshuset och ca 70 
meter från Siljans strand. Fastigheten är avstyckad som lantbruksenhet.

Beslutsunderlag
Ansökan 2018-11-30
Situationsplan 2018-04-27
Ritningar 2018-04-05 och 2018-04-27

Utskottet för samhällsbyggnads beslut 
1. Strandskyddsdispens beviljas.

- Som särskilda skäl kan anges att det avser ett område som 
behöver tas i anspråk för att vidga en pågående 
jordbruksverksamhet. 

2. Avgift: 4559 kronor (faktura skickas separat)

Motivering
Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18c kan 
anföras att den aktuella platsen avser ett område som behöver tas i anspråk 
för att utvidga en pågående jordbruksverksamhet. Allmänhetens tillträde till 
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strandområdet begränsas inte av en etablering på platsen och växt- och 
djurlivet bedöms inte påverkas. Som tomtplats får tas i anspråk den yta som 
ekonomibyggnaden upptar på marken då fastigheten är avstyckad som 
lantbruksenhet.

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

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kontakta Byggnadsinspektör Maths 
Ydron 0247-80496 i god tid innan.

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 expedieras till
Sökanden 

Länsstyrelsen
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§ 66

Nybyggnad och Tillbyggnad av utställningshall,  

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

Bygglov beviljades tidigare av utskottet för samhällsbyggnad 2016 05-17 § 
82 för samma åtgärd men återförvisades av Mark och miljödomstolen för 
förnyad handläggning 2017-01-24.

Sökanden har inkommit med ny ansökan samt nya måttsatta ritningar och en 
nybyggnadskarta med fastställda tomtgränser.

Åtgärden avser tillbyggnad av utställningshall, kontorslokal och 
övernattningsrum för verksamheten. 

Sökanden bedriver idag en verksamhet med försäljning och reparation av 
pianon på båda planen i det gårdshus som tillbyggnaden avses på. 

Någon störande verksamhet för omgivningen bedöms verksamheten inte 
utgöra. 

För området gäller detaljplan. I planbestämmelserna anges att område för Bf 
betecknat område endast får bebyggas för bostadsändamål. 

Vidare anges att för uthus eller annan gårdsbyggnad inte får uppföras till en 
större höjd än 2.5 meter. 

Detaljplanen anger dock att byggnadsnämnden har möjlighet att medge 
undantag från planen i särskilt fall dels beträffande byggnadshöjden för 
garage eller annan gårdsbyggnad vars användning kräver större våningshöjd 
samt medge inredningar av samlingssalar och garage, samt lokal för handel 
och hantverk. 

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över de nya handlingarna. 
Synpunkter har inkommit från ägarna till fastigheterna  

ynpunkterna bifogas separat, men de 
anger i huvudsak att byggnaden inte passar in i området då den blir för stor, 
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samt att det kommer att bli ökad trafik i området. En fastighetsägare tar 
också upp att utsikten mot naturen kommer försvinna. En annan 
fastighetsägare tar upp att värdet på den egna bostaden kommer att minska. 

Området är idag ett villaområde med en varierade bebyggelsestruktur 
bestående av både 1-plan och 2-planshus. Utskottet för samhällsbyggnad har 
varit ute på plats och tittat och har gjort bedömningen att byggnaden skulle 
passa in både estetiskt samt storleksmässigt, trafiken kommer inte heller att 
öka mer än marginellt. Då alla fastigheter ligger i villaområde med bostäder 
runt omkring gör utskottet för samhällsbyggnad den bedömningen att 
utsikten inte kommer att påverkas med den tilltänkta tillbyggnaden. 
Utskottet för samhällsbyggnad kan heller inte ta hänsyn till om värdet på 
enskilda fastigheter skulle minska.
Den tilltänkta tillbyggnaden utgör således ingen betydande olägenhet för 
omgivningen.
De synpunkter som har inkommit utgör inget skäl för utskottet för 
samhällsbyggnad att inta en negativ ställning i ärendet.

Beslutsunderlag
Ansökan 2018-03-22
Ritning 2018-01-24
Situationsplan 2018-01-24

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

§.

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

Namn: Nils Berglund

Adress: Gärde Djuravägen, 793 50 Leksand 

3. Avgift: 11201 kr (faktura skickas separat)

Motivering
Åtgärden ligger inom område med gällande detaljplan. Detaljplanen anger 
att byggnadsnämnden har möjlighet att medge undantag från planen i särskilt 
fall dels beträffande byggnadshöjden för garage eller annan gårdsbyggnad 
vars användning kräver större våningshöjd samt medge inredningar av 
samlingssalar och garage, samt lokal för handel och hantverk. 

Verksamheten bedrivs idag i det befintliga gårdshuset och tillbyggnaden 
kommer att underordnas den befintliga gårdsbyggnaden.
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Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap. 
30 § och är en detaljplanenlig åtgärd.

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).

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
Grannar enligt lista
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§ 67

Nybyggnad av fritidshus, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

För området gäller detaljplan. 
Åtgärden strider mot detaljplanen genom att i planen anges byggnaden ska 
utföras med sadeltak men ansökan anger platt tak.
Berörda angränsande fastighetsägare har underrättats. De har ingen erinran.

Beslutsunderlag
Ansökan 2018-01-08
Ritning 2018-02-22
Situationsplan 2018-02-22

Beslut
1. Liten avvikelse medges från gällande detaljplan.

Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 31 
b §.

2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag:
Namn: Nils Berglund
Adress: Gärde Djuravägen 1, 793 50 Leksand

3. Avgift: 13790 kronor (faktura skickas separat)

Motivering
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 §.
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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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§ 68

Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

Ansökan avser förhandsbesked för bostadshus. Detaljplan eller 
områdesbestämmelser finns inte för området. Tidigare förhandsbesked 
beviljades på platsen 2010.

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

Beslutsunderlag
Ansökan 2018-03-26
Situationsplan 2018-03-26

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Förhandsbesked beviljas
2. Avgift: 8786 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.
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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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§ 69

Nybyggnad av fritidshus, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området.

Miljöchefen tillstyrker att bygglov beviljas för fritidshus då avloppsfrågan 
bedöms kunna lösas för fastigheten. Marken ned mot stranden får inte 
privatiseras. Tomtplatsen placeras 100 m från stranden och berörs därför inte 
av strandskydd.

Berörda angränsande fastighetsägare har underrättats. De har ingen erinran.

Beslutsunderlag
Ansökan 2018-03-22
Ritning 2018-04-03
Situationsplan 2018-04-03

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: 12 116 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

32



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(3)

Sammanträdesdatum
2018-05-24

Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

§ 70

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  

.

Utskottet för samhällsbyggnad beslutade 2018-04-19 § 48 att kommunicera 
med sökanden eftersom man hade för avsikt att avslå ansökan. Efter detta 
har ytterligare besök gjorts på platsen och sökanden har inkommit med 
kompletterande uppgifter i ett yttranden 2018-05-08.

Miljöchefen har tidigare avstyrkt bygglov men har efter besök på platsen 
inkommit med ett positivt yttrande som bifogas protokollsutdraget.

Beslutsunderlag
Ansökan 2018-03-02
Ritning 2018-03-02
Situationsplan 2018-03-02

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. Som 

kontrollansvarig godtas byggherrens förslag:
Namn: Nils Berglund
Adress: Gärde Djuravägen 1, Leksand

3. Avgift: 9113 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 §.

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.

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. Liknande anläggningar med hästar och 
även större köttproducenter finns inom närområdet.

Djurhållning kan medföra negativ påverkan på omgivningen dels i form av 
olägenheter: dammbildning, buller, lukt, flugor mm, dels i form av risk för 
hälsopåverkan. Utskottet för samhällsbyggnad gör den sammantagna 
bedömningen att stallet väl passar in i miljön och att dess påverkan på 
omgivning och grannar inte kommer att medföra varken betydande 
olägenhet eller hälsorisk.

Upplysningar
Åtgärden kräver tillstånd av eller anmälan till Länsstyrelsen(PBL 9 kap. 23 § 
)

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 §).
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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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§ 71

Utvändig ändring, en/tvåbostadshus, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

För området gäller riksintresse för kulturmiljö. Aktuell fastighet är sedan 
tidigare bebyggd. Ansökan avser ommålning från faluröd till vitt samt 
ändring av takbeklädnad från rött till svart.

Utskottet för samhällsbyggnad påpekar att fastigheten ligger inom ett 
område av riksintresse för kulturmiljö med väl sammanhållen karaktär med 
röda fasader och tegelröda tak. I kommunens översiktsplanen finns riktlinjer 
för området ex ”Ny- och ombyggnation bör med tillvaratagande av de 
kulturhistoriska värdena utformas omsorgsfullt med avseende på 
proportioner, tak- och fasadutformning, material och färgsättning samt 
tomtplatsens disposition”, ”Befintlig äldre bebyggelse bör bevaras. Vid 
underhåll ska ursprungliga och traditionella färger och material användas”.

Med hänsyn till riksintresset för kulturmiljövård, områdets sammanhållna 
karaktär samt riktlinjerna i översiktsplanen är det inte acceptabelt med en 
förändring i tak- och fasadfärg utan huset bör även fortsättningsvis utföras 
med röd träfasad samt tegelrött tak för att harmoniera till omgivningen. 

Enligt PBL 2 kap 6 § i ärenden om bygglov ska bebyggelse och 
byggnadsverk utformas och placeras som är lämpligt med hänsyn till bl.a 
stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset 
av en god helhetsverkan.

Utskottet för samhällsbyggnad saknar med hänvisning till ovanstående 
möjlighet att uttala en positiv inställning till aktuell ansökan.

Beslutsunderlag
Ansökan 2018-05-04
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Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Sökanden ges möjlighet att ta del av nedanstående och inkomma med 

synpunkter inom tre veckor efter mottagandet av detta protokoll.

Beslutet skickas till
Sökanden

37



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2018-05-24

Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

§ 72

Utvändig ändring av en/tvåbostadshus, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

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

Stadsarkitekt Anna Ograhn har yttrat sig i ärendet och påpekar att de direkta 
angränsande fastigheterna består av faluröda hus med röda tak men sett till 
hela området finns en lite mer blandad karaktär med inslag av andra kulörer 
även om merparten av husen är faluröda. Med hänsyn till att det inte är 
någon utpräglad bykaraktär på området samt att huset även fortsättningsvis 
kommer utföras med en slamfärg är det acceptabelt att måla om fasaden från 
faluröd till falusvart.

Beslutsunderlag
Ansökan 2018-04-27
Beskrivning 2018-04-27

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

§.

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: 1251 kronor (faktura skickas separat)
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Motivering
Åtgärden ligger inom område med gällande detaljplan. 

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

Upplysningar
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 §).
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägare.

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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§ 73 Dnr 2018/554

Mål- och resultatrapport 2018

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsutvecklare Jenny Sarén redovisar sektorn för samhällsutvecklings 
resultat för första perioden 2018.

Beslutsunderlag
Kvalitetsredovisning period 1

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

Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg
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