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Ärendelista

Val av justerare
§ 74 Avdelnings-/enhetschefer informerar
§ 75 Meddelande SB 2018
§ 76 Delegeringsbeslut SB 2018
§ 77 Överläggningsärende - Ansökan planbesked Åkerö 31:2 mfl. Moskogsvägen
§ 78 Tillsyn reningsverk i Olsnäs
§ 79 Svar på medborgarförslag om omläggning av trafik på Rättviksvägen
§ 80 Översiktsplan 2018 - information aktualisering
§ 81 Remiss - Dalarnas regionala handlingsplan för grön infrastruktur
§ 82 Ansökan om bostadsanpassning 
§ 83 Ansökan om alkoholtillstånd - Putte i Parken
§ 84 Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus, 
§ 85 Nybyggnad av en/tvåbostadshus, 
§ 86 Nybyggnad av en/tvåbostadshus, 
§ 87 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus, 
§ 88 Strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga, 
§ 89 Utvändig ändring, en/tvåbostadshus,
§ 90 Nybyggnad av fritidshus och uthus/förrådsbyggnad, 
§ 91 Nybyggnad av garagebyggnad, Övermo 27:1
§ 92 Marklov för upplag av fyllnadsmassor, 
§ 93 Nybyggnad av lagerbyggnad, uppsättning av skylt, Noret 57:4
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§ 74 Dnr DiaNr.

Avdelnings-/enhetschefer informerar

Beskrivning av ärendet
Chef, Plan och Karta, Malin Bengtsson 

 Informerar kring planarbetet för Leksands strand

 Fortsatt problem med långa adresser, folk får inte sin post. 
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur man kan gå 
vidare med ändring av kommunens adresser. 

Chef, Strategisk planering Anna Ograhn

Natur

 Ny vandringsledskarta är ute nu och finns att köpa på Lundells och 
turistbyrån

 Arbetet med invasiva arter fortsätter, man har bland annat slagit 
jätteloka i Bergsäng och kommer sedan fräsa marken. 

 Tällbergsängen kommer slås i dagarna

 Mycket arbete med översyn av vandringsleder 

 Fäbodsamverkan tillsammans med daglig verksamhet fortsätter med 
gott resultat

Trafik

 Trafikutredning över trafiksituationen i norra Leksands pågår

 Viss irritation kring den tillfälliga lösningen vid Norsbro

 Fiskgatan är öppen för trafik 

Torget

 Upphandling pågår
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Myndighetschef Jonas Slars

 Mycket klagomål rörande ovårdade fastigheter

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

Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg

Verksamhetsekonom
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§ 75 Dnr 2018/62

Meddelande SB 2018

Beskrivning av ärendet
 Bygglovsbeslut på Skyttet 10 har överklagats av tre grannar.

 Beslut om förhandsbesked på Plintsberg 38:11 har överklagats 

Beslut
1. Tacka för informationen och lägga denna till handlingarna

Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg
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§ 76 Dnr 2018/61

Delegeringsbeslut SB 2018
Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare och 
bostadsanpassare:

 Bostadsanpassningsärenden enligt bostadsanpassningslagen 2018-05-01 
till och med 2018-05-31

 Byggärenden enligt plan- och bygglagen 2018-05-01 till och med 2018-
05-31

Miljöchef, alkoholhandläggare och miljöinspektörer:

 Tillsynsärenden enligt livsmedelslagen, miljöbalken och alkohollagen 
2018-05-01 till och med 2018-05-31

Räddningschef och Brandförman

 Tillsynsärenden enligt LSO, offentliga tillställningar, förelägganden,
 brandfarliga och explosiva varor och bygglovremisser 2018-05-01 till 

och med 2018-05-31

Trafik

 Parkeringstillstånd 2018-05-01 till och med 2018-05-31

Övrigt:

 Yttrande utökning Sätra Hasselskog, dnr 2018/603

 Trafik yttrande tillstånd – ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala förskrifter, tävling på väg Leksandsrundan 6-12 augusti. Dnr 
2018/384

 Trafik yttrande om tung och bred transport, dnr 2018/533
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 Trafik yttrande tillstånd – ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala förskrifter. Yrkesmässa Tegera Arena Leksand 27 september, dnr 
2018/476

 Trafik yttrande tillstånd – ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter, uteservering Mittigrillen. Dnr 2018/711

 Trafik yttrande tillstånd – ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter, remiss musik/begagnade av plats utanför lokal, dnr 
2018/718

 Trafik avslag på ansökan om blomlådor som farthinder på Faluvägen, 
Insjön, dnr 2018/681

 Trafik beslut ansökan beviljad för blomlådor som farthinder på 
Gärdesvägen Leksand, dnr 2018/732. 

 Trafik yttrande tillstånd – ansökan om till stånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter, Hundutställning Siljansvallen, dnr 2018/684

 Trafik yttrande remiss – ansökan hos Länsstyrelsen Dalarna om tillstånd 
till tävling/uppvisning på väg för Lions Clubs familjerally runt Siljan den 
26 juli, dnr 2018/632

 Trafik yttrande tillstånd – ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter. Remiss skateboardtävling, dnr 2018/729

 Trafik tillstånd blomlådor, dnr 2018/766

 Trafik yttrande tillstånd – ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala förskrifter – remiss DJ & Dans Gårdscaféet, dnr 2018/767

 Trafik tillstånd blomlådor på Hedbersväg, Leksand dnr 2018/773

 Trafik - yttrande. Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala 
föreskrifter. Remiss info Krisberedskap, dnr 2018/764

 Trafik - yttrande. Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala 
föreskrifter. Remiss info valet, dnr 2018/782

 Trafik tillstånd blomlådor, dnr 2018/621

 Trafik tillstånd blomlådor, dnr 2018/793

 Trafik tillstånd blomlådor, dnr 2018/818

 Trafik - yttrande. Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala 
föreskrifter. Remiss Barnens lördag, dnr 2018/751

 Trafik - yttrande. Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala 
föreskrifter. Remiss: Information om Sammilsdalskyrkan i Leksand dnr 
2018/819
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 Trafik - yttrande. Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala 
föreskrifter. Remiss: Uppställning av tält och bord MP, Putte i parken, 
dnr 2018/820

 Trafik - yttrande. Ansökan om lokala trafikföreskrifter. REMISS: lokala 
trafikföreskrifter Tibble-Lycka, Leksands kommun, dnr 2018/783

 Trafik - yttrande. Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala 
föreskrifter. Remiss Roliga torsda'n, dnr 2018/752

 Trafik - yttrande. Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala 
föreskrifter. Remiss: Studenttåg Leksands gymnasium, dnr 2018/844

 Trafik - yttrande. Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala 
föreskrifter. Danstillställning Hjortnäs brygga, dnr 2018/837

 Trafik - yttrande. Uppställning av vagn för jordgubbsförsäljning, dnr 
2018/853

 Trafik - yttrande. Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala 
föreskrifter. Remiss spelmansstämma, dnr 2018/753

 Trafik - yttrande. Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala 
föreskrifter. Företagsevent Siljanstrand, dnr 2018/719.

 Trafik – yttrande. Trafik - yttrande. Ansökan om tillstånd enligt 
ordningslagen och lokala föreskrifter. Företagsevent Siljanstrand, dnr 
2018/880.

 Trafik - yttrande. Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala 
föreskrifter. Remiss: Utomhuskonsert, Pipargattu 21 Alfvéngården i 
Tibble, dnr 2018/838

 Trafik tillstånd blomlådor, dnr 2018/904

 Trafik - yttrande. Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala 
föreskrifter. Remiss midsommarfirande Söder Rälta, dnr 2018/903

 Trafik - yttrande. Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala 
föreskrifter. Remiss Leksands sommarland, dnr 2018/899

Utskottet för samhällsbyggnads förslag till beslut i 
kommunstyrelsen 

1. Godkänna redovisningen 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Kommunstyrelsen 
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§ 77 Dnr 2018/677

Överläggningsärende - Ansökan planbesked Åkerö 
31:2 mfl. Moskogsvägen

Redogörelse för ärendet
I ärendet föreligger ansökan om planbesked från Leksands kommun gällande 
fastigheten Åkerö 31:2 m.fl. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en 
ny vägsträckning mellan Järnavägen och Insjövägen för att förbinda väg 938 
med riksväg 70.

För området gäller kommunens översiktsplan från 2014. Planområdet ingår i 
planeringsområdet Tätorten Leksand där de generella riktlinjerna är rådande. 
Moskogsvägen är enligt översiktsplanen en av de nya möjliga sträckningarna 
inom kommunen som bedöms ge störst verkan och vara mest angelägen och 
realistisk att utföra.

Sedan tidigare är stora delar av planområdet planlöst. Det är enbart 
detaljplanen ”Åkerö byggnadsplan L307” som vann laga kraft 1971 som kan 
komma att beröra planområdet och då endast i den västra delen. Planen 
reglerar allmän plats för vägmark och park eller plantering.

En naturvärdesinventering utfördes under hösten 2017, utredningen 
identifierade en ny nyckelbiotop inom planområdet bestående av äldre 
tallskog. Inom den nya nyckelbiotopen registrerades bland annat fynd av den 
rödlistade svamparten Tallticka.

En ny väg kommer väsentligt öka brandkårens förmåga till såväl utryckning 
som inryckning.

Åkerö skolas skolskog som finns inom området ska beaktas i planarbetet.

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Betrakta ärendet som ett överläggningsärende vid dagens sammanträde.

2. Ärendet återkommer för beslut i utskottet för samhällsbyggnad vid 
senare tidpunkt

Beslutet skickas till
Plan- och kartavdelningen 
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§ 78 Dnr 2018/955

Tillsyn reningsverk i Olsnäs

Beskrivning av ärendet
Olsnäs avlopps ekonomiska förening, org.nr 769626-1531, har tillstånd att anordna 
och driva avloppsanläggning för wc- och bdt-avloppsvatten för upp till och med 
200 personekvivalenter på fastigheten Olsnäs s:2. Miljöenheten kan konstatera att 
flera av de villkor som handlar om anläggningens omgivningspåverkan och 
rapportering till tillsynsmyndigheten inte följs trots upprepade förfrågningar från, 
och upprepade löften till, miljöinspektören i ärendet. Klagomålen från närboende 
beträffande luktolägenheter har varit många och bedöms till stor del som 
befogade.

Följande tillståndsvillkor gäller för verksamheten:

1. Anläggningen ska, utöver villkoren i detta tillstånd, anordnas och skötas i 
enlighet med tillverkarens anvisningar. 

2. Anläggningen placeras i enlighet med komplettering inkl. situationsplan 
daterad 2014-05-05.

3. Anläggningen ska skötas så att olägenheter för människors hälsa eller miljön, 
till exempel störande lukt, inte uppstår. 

4. Anläggningen får inte tas i bruk förrän den slutbesiktigats och godkänts av 
Tillsynsavdelningen. 

5. När anläggningen är installerad ska installatören fylla i kontrollplanen. Till 
protokollet ska bifogas bilder och intygande om att installation genomförts i 
enlighet med instruktion från tillverkaren. Detta ska sändas till 
Tillsynsavdelningen. 

6. Ovidkommande vatten, som t.ex. dränerings- och dagvatten, får inte ledas till 
anläggningen. 

7. Installation av slamavskiljare på enskilda fastigheter ska meddelas 
Tillsynsavdelningen.

8. Slamavskiljare ska tömmas i enlighet med kommunens ”föreskrifter om 
avfallshantering. 

9. Omhändertagande av förbrukade filtermassor ska ske så att återföring till 
jordbruksmark är möjlig. 

10. Avloppsvattnet ska provtas när anläggningen varit i drift 1 månad. Därefter ska 
provtagning ske minst 1 gång/år i juli med avseende på tot-P och BOD7, samt 
minst 2 gånger/år (april och juli) med avseende på E.coli-bakterier och 
intestinala enterokocker. Proverna ska tas från uppsamlingsbrunnen och 
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lämnas till ackrediterat laboratorium för analys. Laboratoriets instruktioner om 
provtagning ska följas. 

11. Halten E.coli i utgående avloppsvatten får inte överskrida 100 cfu/100 ml 
vatten och halten intestinala enterokocker får inte överskrida 100 cfu/100 ml.

12. Ur miljöskyddssynpunkt ska normal skyddsnivå gälla, dvs. reduktionen av 
biologiskt syreförbrukande ämnen (BOD7) ska uppgå till minst 90 %, och av 
total-fosfor (tot-P) till minst 70 %. 

13. Flödesmätning ska utföras årligen för kontroll av den hydrauliska belastningen 
på anläggningen.

14. Rapport från den regelbundna servicen ska årligen skickas in till 
tillsynsavdelningen senast den 31 mars. Vid denna redovisning ska också kopia 
på journalföring över underhåll bifogas. 

15. Drift- och underhållsinstruktion, serviceprotokoll, instruktioner för kontinuerlig 
egenkontroll, checklistor för service och kontinuerligt underhåll och 
inköpskvitton/fakturor för material till anläggningen ska finnas tillgängligt för 
att kunna visas upp vid förfrågan från tillsynsavdelningen.

16. Vid driftstörning som kan påverka människors hälsa eller miljön, t.ex. vid 
bräddning, ska tillsynsavdelningen omedelbart underrättas.

17. Om bräddning i anläggningen sker under badsäsong, perioden juni-augusti, ska 
vattenprov för analys av badvattenkvalitet (parametrar E.coli och intestinala 
enterokocker), omgående tas vid badplatsen.

18. Om reningen inte fungerar tillfredsställande och uppfyller villkoren ska 
åtgärder vidtas, t.ex. anläggande av efterpolering i form av enklare 
markinfiltration.

19. Om antalet anslutna fastigheter innebär att belastningen överskrider 200 
personekvivalenter ska anmälan om miljöfarlig verksamhet, enligt 
miljöprövningsförordningen, inlämnas till tillsynsmyndigheten.

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
Samhällsbyggnadsutskottet förelägger Olsnäs avlopps ekonomiska förening, org.nr 
769626-1531, om följande åtgärder:

1. Provtagning av totalfosfor och BOD7 ska göras varje juli månad enligt 
gällande villkor, till beslutet kopplas ett löpande vite på 1000 kronor för 
varje påbörjad kalendermånad som provtagningen försenas.

2. Provtagning av E-coli bakterier och intestinala enterokocker ska göras 
varje april och juli månad enligt gällande villkor, till beslutet kopplas ett 
löpande vit på 5000 kronor för varje påbörjad kalendermånad som 
provtagningen försenas.

3. Rapport från den regelbundna servicen ska årligen skickas in till 
tillsynsavdelningen senast den 31 mars enligt gällande villkor, till beslutet 
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kopplas ett löpande vite på 5000 kronor för varje påbörjad kalendermånad 
som rapporteringen försenas.

4. Fram till och med 2018-10-31 samt under perioden 2019-04-01—2019-10-
31, var fjortonde dag, två gånger per kalendermånad, kontrollera om 
störande lukt förekommer på närbelägna fastigheter i rådande 
vindriktning. Kontrollen ska dokumenteras och redovisas skriftligen för 
miljöenheten senast den sista i varje efterkommande månad tillsammans 
med redovisning av vidtagen åtgärd. Till beslutet kopplas ett löpande vite 
på 1000 kronor för varje påbörjad kalendermånad som rapporteringen 
försenas. (Exempel: Kontroller som görs under oktober ska redovisa senast 
sista november, vite döms ut fr o m 1 december) 

Beslutet skickas till
Olsnäs avloppsekonomiska förening
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§ 79 Dnr 2018/268

Svar på medborgarförslag om omläggning av trafik på 
Rättviksvägen

Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås att trafiken på Rättviksvägen enkelriktas 
under dygnens alla timmar från Fiskgatan mot skolområdet. Undantag 
föreslås göras vid LIF:s hemmamatcher då trafiken får gå i båda riktningarna 
efter avslutad match.
I medborgarförslaget framhålls att det uppstår flera incidenter på den del av 
Rättviksvägen som ligger mellan Fiskgatan och Parkgatan utifrån att vägen 
och hela gaturummet är trångt. Incidenterna gäller både mellan 
bilar/bussar/lastbilar å ena sidan och mellan fordon och 
gångtrafikanter/cyklister å den andra.

Beskrivning av ärendet
Det som framhålls är nog i sak helt riktigt, dvs. att det uppstår incidenter. Att 
fordon av och till, trots att det är olagligt, väljer att köra upp på trottoaren 
(som är en gång- och cykelbana) är ett känt faktum, speciellt vintertid. Det är 
dock alltid ett föraransvar att avgöra om man kan köra in på en vägsträcka 
utifrån eventuella möten eller andra hinder (som man kan överblicka). 
Särskilt viktigt är detta när man kör in i trängre gatumiljöer. Iakttar man inte 
sådan försiktighet uppstår lätt incidenter. Motsvarande sker vid andra lägen 
då trafikanter underlåter sig att följa gällande trafikregler och inte iakttar den 
hänsyn och omsorg som situationen kräver. 

Att förhindra bilar från att köra upp på trottoaren kan göras med hjälp av 
pollare. Men vintertid blir dessa istället ett hinder för snöröjning. Växtlighet 
i form av en häck intill trottoaren bidrar till att bredden minskar. Det är 
viktigt att växtlighet hålls efter och inte gör intrång på gång- och cykelbanor 
eller trottoarer och vägar för att minska olycksrisken. 
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Exempel där växtliget minskar tillgängligt utrymme på trottoarer.

En förändring av högsta tillåtna hastighet från nuvarande 40 till 30 km/h är 
också ett alternativ som diskuterats och som kan komma att genomföras 
längs sträckan.

Vi har ingen information eller rapporter som visar att den aktuella sträckan 
är särskilt olycksdrabbad eller att nuvarande lösning resulterar i fler olyckor 
än andra platser med motsvarande trafikflöden och liknande trafiksituation. I 
området har ett antal åtgärder vidtagits (farthinder, gångfartsområde mm) 
som bidrar till en höjd trafiksäkerhet och låga hastigheter. Vi tittar även på 
och ser över möjliga lösningar norr om idrottsområdet. Sedan ett antal år 
tillbaka har bussar tillåtits att nyttja vägen genom Barkdal som utfartsväg för 
att avlasta Rättviksvägen och Kyrkallén vid evenemang/matcher.

Trafiksituationen längs den aktuella vägsträckan har varit föremål för ett 
antal tidigare utredningar (trafikutredning 2004, fördjupad ÖP 2003, 
trafiknätsanalys 1999 mfl). Sammantaget kan man konstatera att alternativa 
lösningar som belyst visserligen kan ge fördelar i vissa avseenden, men lika 
stora nackdelar i andra. Många gånger är det helt enkelt svårt att tillskapa bra 
lösningar för alla i den småskaliga miljö som råder i Noret.

Sektorns/avdelningens bedömning
En enkelriktning av Rättviksvägen i enlighet med förslaget är visserligen 
genomförbar. Men att förändra trafikregler och skyltning i samband med 
hockeymatcher eller andra större evenemang är inte en lämplig lösning och 
svår att få att fungera i praktiken. En sådan lösning ställer krav på personella 
resurser för omställning samt återställning av skyltning, resurser som i 
nuläget inte finns att tillgå. 

En oönskad effekt av en enkelriktning är att hastigheten kan öka. Nuvarande 
situation med möten i en trång gatumiljö innebär osäkerhet och låga 
hastigheter. Konsekvenser vid en eventuell olycka blir då lindrigare än i en 
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trafikmiljö som innebär högre hastighet. För oskyddade trafikanter kan en 
sådan skillnad vara betydande (krockvåld vid olika hastigheter). Tidigare 
utredningar pekar även på att denna typ av åtgärder kan innebära oförutsedda 
trafikökningar längs andra vägavsnitt med högre olycksrisk och som inte är 
lämpade för ökad trafikbelastning.

I nuläget bedöms inte en enkelriktning i enlighet med medborgarförslaget ge 
fördelar som överväger nackdelar. Medborgarförslaget föreslås därför avslås. 

Utskottet för samhällsbyggnads förslag till 
kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige: 

1. Avslå medborgarförslaget.

Beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
1. Tjänsteutlåtande , daterad 2018-06-15
2. Medborgarförslag, daterat 2018-02-27

Skickas (expedieras) till
Förslagsställaren

Trafikenheten, Leksands kommun
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§ 80 Dnr 2016/561

Översiktsplan 2018 - information aktualisering

Beskrivning av ärendet
Vad är en översiktsplan?
Översiktsplanen ska ange kommunens strategiska riktning för framtiden och 
är grunden för kommunens utveckling. Detta innebär att översiktsplanen är 
vägledande för detaljplanering och beslut i enskilda ärenden om byggande 
och annan användning av mark- och vattenområden. Den används även som 
bedömningsunderlag av såväl kommunens egna tjänstemän som handläggare 
på exempelvis statliga myndigheter och domstolar men också av exploatörer 
som letar mark för bostäder eller verksamheter. 
Vad säger Leksands översiktsplan? 
Den gällande översiktsplanen antogs år 2014 och siktar på Leksand år 2040. 
Den är baserad på en politisk vision, som bland annat innebär en befolkning 
om 18 000 personer år 2025. Kommunens befolkning har en åldersstruktur 
med en hög andel äldre personer och för att klara kommande 
pensionsavgångar och upprätthålla servicen behövs en ökning av 
befolkningen. 

För att locka fler invånare till kommunen vill kommunen erbjuda ett 
attraktivt och varierat boende samtidigt som de höga natur- och 
kulturvärdena värnas och det finns goda möjligheter till en aktiv fritid. 
Utvecklingen av bostadsbebyggelsen ska i huvudsak ske i tätorterna och i 
utvecklingsstråken som leder mellan tätorterna. Översiktsplanen föreslår 
även en utbyggnad av vägnätet, gång- och cykelvägnätet samt vatten- och 
avloppsnätet.
Vad är en aktualitetsförklaring?
Översiktsplanen måste vara aktuell för att kunna vägleda beslut om 
exempelvis detaljplanering, bygglov eller tillstånd enligt miljöbalken. Den 
ska spegla viljan hos den politiska majoriteten i kommunen och svara upp 
mot rådande förutsättningar och kunskaper. Enligt Plan- och bygglagen 
(2010:900) PBL ska Kommunfullmäktige därför under varje mandatperiod 
avgöra om översiktsplanen är aktuell eller behöver göras om. 

Översiktsplaneringen är ett kontinuerligt arbete där aktualitetsförklaringen är 
en del av processen och en möjlighet att se över om det finns behov av 
revideringar. 
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Översiktsplaneprocessen åren 2011-2014
Arbetet med den gällande översiktsplanen genomfördes under åren 2011-
2014. Beslutsunderlaget togs fram av tjänstemän på sektor samhällsbyggnad 
och planen godkändes för samråd och utställning av Kommunstyrelsen och 
antogs av Kommunfullmäktige år 2014. 

Översiktsplanen togs fram genom bland annat dialog med kommunens olika 
avdelningar, möten i byar, diskussioner med elever på mellanstadiet och 
gymnasiet och genom en chatt på kvällstid. Det inkom över 100 yttranden 
under processen. 

Översiktsplanearbetet genererade ett stort engagemang i bygden, exempelvis 
deltog över 250 personer på möten i byarna. Överlag hade kommunen en 
ambitiös nivå på medborgardialogen i arbetet med många möten och 
dialoger, genomförda med olika metoder och vid olika tillfällen. Dessvärre 
var endast 31 % av de närvarande på mötena kvinnor och medelåldern 
bedömdes till ca 60 år. På gymnasiet var däremot flest kvinnliga elever 
engagerade. 

Inför arbetet med en uppdatering av översiktsplanen finns nya möjligheter 
med digitala metoder för att nå ut till en mer blandad representation av 
kommunens invånare.
Översiktsplanen har varit grunden för de senaste årens utveckling i 
kommunen
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Översiktsplanen bildar den röda tråden i den fysiska planeringen genom att 
peka ut lämpliga lokaliseringar för bostäder, gång- och cykelvägar, 
förskolor, verksamheter med mera. Den har även givit förutsättningarna för 
arbetet med andra strategiska planer, som Vatten- och avloppsplanen, 
Bostadsförsörjningsplanen, Näringslivspolitiskt program, Parkeringsnormen, 
Bredbandsstrategin med mera. 

Den har lagt grunden för utbyggnad av infrastruktur; cykelvägar till 
Karlsarvet/Västanvik, Heden och Hjortnäsheden och dessutom för 
utbyggnad av VA till Almo-Alvik och Heden. Arbetet med Moskogsvägen 
har nyligen påbörjats.

I översiktsplanen pekades många nya områden ut för bostäder och flera är 
idag detaljplanelagda eller på god väg i planläggningen; kvarteret 
Länsmannen, kvarteret Snedkanten, Hesseborns (Kv. Nygårds), Storgärdet, 
söder om Sang i Insjön, på Åkerö vid Leksandsbrons södra fäste och på 
norra Käringberget. Översiktsplanen pekade även ut behovet av en ny 
förskola på Käringberget, vilken nu är på gång.

De satsningar inom fritidsområdet som gjorts på sistone; utveckling av 
Granberget, skidlänken mellan Granberget och Källan, var också något som 
lyftes fram i översiktsplanearbetet. 

I översiktsplanen pekades värdefulla områden för natur och friluftsliv ut, 
bland annat Vildmarksriket i nordvästra delen av kommunen. Där bildade 
kommunen nyligen naturreservatet Fjällberget. 

Områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden) lades 
ut i översiktsplanen och idag har det byggts i många av LIS-områdena, bland 
annat runt Styrsjön och längs Österdalälven och längs bäckarna i byarna.

Översiktsplanen hanterade även centrumutvecklingsplanen med 
nybyggnation av Riddarlekparken och ombyggnation av Norsgatan, Z-torget, 
Sparbanksgatan, Majstångsplatsen, Leksandsvägen. Nästa etapp är Torget, 
med möjlig byggstart hösten 2018.

Genom att ha en aktuell översiktsplan har kommunen kunnat söka 
statsbidrag; staten beviljade 3,1 miljoner för ökat bostadsbyggande och 1,2 
miljoner för centrumutvecklingen. En aktuell översiktsplan kommer 
antagligen även att vara en förutsättning för att få statsbidrag framöver.  
Analys av aktualiteten hos gällande översiktsplan
Den gällande översiktsplanen antogs år 2014 och kommunens 
utvecklingsstrategi är i högsta grad aktuell. Översiktsplanen bildar den 
stabila grunden för kommunens fysiska planering men den är även 
betydelsefull i andra frågor. Frågor som behöver behandlas vid en översyn:

 Omvärlden förändras kontinuerligt och det är viktigt med en 
uppdaterad omvärldsanalys. Hur ska kommunen planera för en värld 
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som förändras i snabb takt och blir allt mer digital? Hur ser 
framtidens boende och arbetsliv ut? Hur ska Leksand planera för att 
lösa framtidens utmaningar?

 Det behövs en mer aktuell analys av kulturmiljön i hela kommunen 
men framförallt i Leksands-Noret eftersom den snabbaste 
utvecklingen sker här. Detta kan göras genom att ett 
kulturmiljöprogram tas fram. Ett program bör belysa hur tätorten och 
byarna kan utvecklas i samspel mellan Vision 2025 och 
kulturmiljöerna. 

 Det ökade byggandet innebär ofta att natur- och parkmark 
ianspråktas och det behövs en analys av vilka grönområden som är 
särskilt betydelsefulla för växt- och djurliv och rekreationen, 
framförallt i tätorten, så att exploatering sker på rätt sätt. 

 I en revidering av översiktsplanen bör näringslivsfrågorna, 
exempelvis vad gäller lokalisering, behandlas djupare. Även 
betydelsen hos attraktionsnäringen (besöksnäringen) bör lyftas. 

 Det bedöms finnas behov av en översyn av LIS-områdena (områden 
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen) då det kommit fler 
önskemål om byggande vid stränder. 

 Klimatet kommer att förändras framöver och skyfallen kommer att 
öka. Därför behöver översvämningsfrågorna men även ras- och 
skredrisker hanteras utförligare i den översiktliga planeringen.

 Agenda 2030, särskilt med sitt fokus på den sociala hållbarheten, ska 
appliceras som ett perspektiv på den översiktliga planeringen och 
användas för utvärdering av hållbarheten hos det som föreslås.

Länsstyrelsen lämnade år 2016 sin syn på Leksands översiktsplan från år 
2014 och påpekade bland annat att sedan översiktsplanen antogs har nya 
lagkrav och även nya kunskapsunderlag tillkommit, vilka är viktiga att ha 
med i den översiktliga planeringen. Även behovet av bättre analys av 
kulturmiljöerna, främst Leksands-Noret framhålls. Länsstyrelsen påpekar 
även att om kommunen vill öka sin befolkning bör en djupare analys göras 
av vilka invånare kommunen vill locka och vilka åtgärder som ska vidtas för 
att öka attraktiviteten. Hur ska lokalisering av bostäder, arbetsplatser, 
utbildning, förskolor, dagligvaruhandel och pendlingshållplatser se ut för att 
stödja den önskvärda utvecklingen?
Slutsats
Den gällande översiktsplanen bildar fortfarande den röda tråden i 
planeringen, såväl för detaljplanering som bostadsförsörjning och VA-
planering. Det är dock viktigt att arbetet med den översiktliga planeringen 
sker kontinuerligt och det behövs en översyn av översiktsplanen, bland annat 
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avseende de frågor som listas ovan, så att den fortsätter att vara ett stabilt 
beslutsunderlag.

Organisation för en översyn av översiktsplanen
Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) ska kommunfullmäktige anta alla 
översiktsplaner. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta om samråd och utställning och 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås bli styrgrupp där specifika frågor 
kan diskuteras.

Projektgruppen utgörs av chef för sektor samhällsutveckling, chef för 
strategisk planering, chef för plan- och kartavdelningen samt planarkitekt.

Arbetsgrupper bildas beroende på fråga och behov. Deltagande från alla 
sektorer är en förutsättning för att få en bra och väl förankrad översiktsplan. 

Tidplan för revidering översiktsplan
Målsättningen är att ha en antagen, reviderad översiktsplan år 2021. 

Finansiering
Arbetet är prioriterat och genomförs av tjänstemän inom kommunen, 
förutom specialutredningar exempelvis för kulturmiljöer. 

Bidrag för arbete med kulturmiljöprogram söks från Länsstyrelsen. 

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

Beslutet skickas till
Anna Ograhn, stadsarkitekt/chef strategisk planering, sektor 
samhällsutveckling
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§ 81 Dnr 2018/585

Remiss - Dalarnas regionala handlingsplan för grön 
infrastruktur

Beskrivning av ärendet
Arbetet med handlingsplaner för grön infrastruktur inleddes med ett 
regeringsuppdrag 2014 till centrala myndigheter att ta fram riktlinjer och en 
genomförandeplan för länsstyrelsernas arbete med samordning och 
utveckling av regionala handlingsplaner för grön infrastruktur på land och i 
vatten.

I missivet till kommunen framgår att länsstyrelsen vill ha respons på 
följande:

 Saknar ni något i beskrivningen av länets förhållanden?
 Har ni åtgärder att föreslå som inte finns i handlingsplanen?
 Finns de faktafel eller oklara beskrivningar

Sektorns/avdelningens bedömning
Leksands kommun anser att det är ett mycket gediget och väl genomarbetat 
kunskapsunderlag med bra kartmaterial. Så gediget att det är en för stor 
arbetsinsats att kunna sätta sig in i detaljer och kartor, i synnerhet som 
remisstiden sammanfaller med högintensiv fältsäsong (mitten av april till 30 
juni). 

Med hänvisning till ovan nämnda har vi inte upptäckt något som saknas i 
beskrivningen av länets förhållanden eller större faktafel. 
Däremot vill vi framföra några synpunkter på föreslagna åtgärder.

Ett rikt odlingslandskap
Arter som hör hemma i odlingslandskapet är de mest hotade vi har och det 
finns heller inte något som pekar på att de sker någon förbättring. I grunden 
är det vårt förändrade sätt att leva, med ett helt annat och rationellt jordbruk, 
idag jämfört med för 50-100 år sedan. Kommunen anser att det är tunt med 
nya förslag. Ambitionerna i målbilderna är höga och bra men det rimmar 
dåligt med åtgärderna. Kunskapsspridning och information räcker inte, 
Leksands kommun tror att stora, gemensamma EU-ansökningar och 
samarbete skulle kunna vara några idéer för att skapa förutsättningar för att 
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kunna bedriva lönsam skötsel av landskapet och bevara den biologiska 
mångfalden.

 EU-ansökan för att göra gemensamma insatser för fäbodar och 
finnmarker, 

 Få till betessamverkan med fungerande daglig tillsyn, 
 Hitta lösningar för vinterdjurhållning för ”hyrbetesdjur”.  
 ”Brainstorsmingmöten”  för att finna nya lösningar på gamla problem
 Få till fler som är ute på fältet och arbetar fysiskt med slåtter, 

djurhållning, röjning osv, långsiktigt med intresserade människor. 
Koppla ihop med arbetet för folkhälsa.

 Koppla ihop mångfald och vackert landskap med ex besöksnäringen, 
hitta vettiga sätt att ta betalt för insatserna. 

 Arbeta för att miljöstöden ska bli slagkraftiga och enklare. Samt att 
stöd för insatser för ”småmiljöer” som rösen, solitärträd och annat 
återinförs.

Genomgående måste det vara ett långsiktigt tänk och inte något som ändras 
efter nästa val. 

Tätortsnära natur och friluftsliv
Många bra mål och rimliga åtgärder och viktigt att friluftslivet lyfts upp och 
in i detta arbete. Dock saknas mål och åtgärder kring oönskad terrängkörning 
– ett ofta stort problem längs stigar och leder. 
Åtgärden 8.6.3.3 Skapa ängsmarker av gräsmattor för att gynna insekter är 
en mycket bra idé. Om än formuleringen kunde vara för att gynna 
mångfalden. En åtgärd av detta slag kan förefalla enkel för en kommun att 
direkt genomföra men det krävs stora förändringar för att få till i praktiken. 
Hela kommunala maskinparken och planeringen är anpassad för 
gräsmatteskötsel. Kraven från allmänheten på välansad gräsmatta väger 
tungt, liksom försommarens tidsbrist för att testa nya skötselmetoder. 
Åtgärden behöver mer innehåll: utbildningar för ledning och fältpersonal för 
kunskap och motivation, goda exempel, visning av maskiner/redskap och 
kanske framförallt visa på att det finns ekonomisk vinning med ängsskötsel 
jämfört med gräsmatteskötsel. Vidare goda idéer om och lösningar för hur 
man kan hantera det slagna gräset/höet.

Levande skogar
Ett mycket stort antal hotade arter hör hemma i skogen. Kommunen gör, 
förutom punkten 8.4.2.8 ang omarrondering, ingen bedömning om de 
föreslagna åtgärderna är bra och tillräckliga för att kunna komma till rätta 
med problemet. Stora ekonomiska intressen står mot den biologiska 
mångfalden och skogsvårdslagen ingår inte i miljöbalken.
När det gäller 8.4.2.8 Omarrondering med kartläggning, inventering och 
skydd vill kommunen framföra:
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Under de omarronderingar som genomförts och genomförs i Leksands 
kommun har man inför förrättningen talat om att alla värden (natur, kultur 
och produktion) ska vara med genom hela processen. Resultatet har varit 
sådär och nu vill vi betona vikten av att så verkligen sker framöver. 
Kommunen menar även att det är av största vikt att staten i dessa processer 
samverkar på ett effektivt sätt för att vinna bästa resultatet. Det måste finnas 
nedtecknat hur inventeringar av olika slag ska finansieras och utföras med 
högsta kompetens och kvalitet. Både naturen, kulturen, markägarna och 
staten vinner på det i slutändan. En omarrondering när all mark ligger som i 
ett pussel måste vara det mest kostnadseffektiva sättet att bilda naturreservat 
till exempel. Det gynnar alla. 
I åtgärden måste det därför tydligt framgå hur vi regionalt och lokalt kan 
arbeta för att än mer uppmärksamma detta hos de statliga myndigheterna. 
För att medel ska skjutas till för inventeringar och skydd av områden i 
processen.

Ett rikt djur och växtliv
Invasiva arter som till exempel lupin och jätteloka är ett stort hot mot 
mångfalden. Den åtgärdspunkt som finns med är allt för tunt utformad. 
Åtgärden 8.7.2.5 Handlingsplan för invasiva arter behöver kompletteras 
med praktiska åtgärder som drar igång direkt. Handlingsplanen behövs och 
blir ett mycket viktigt dokument men tills den finns kan man uträtta mycket. 
Det går inte att vänta när det gäller att bekämpa dessa arter och främst när 
det gäller arter där vi har stor kunskap som t ex lupiner. När det gäller arter 
som kan vara ett hot i framtiden är det lämpligt att börja informera 
allmänheten i god tid.

Levande sjöar och vattendrag
Här finns många bra målbilder och bland annat påverkan av vattenkraft och 
dammar på naturvärdena ska minimeras. Dock saknar kommunen tydliga, 
konkreta åtgärder här. 
T ex Djurån som hyser en av länets värdefulla lokaler för flodpärlmussla. 
Här har det under många år varit stora bekymmer med att vidmakthålla ett 
jämnt vattenflöde i ån och kommunen ser inte var denna åtgärd inryms i 
förslaget. 

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

Länsstyrelsen Dalarna

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Länsstyrelsen Dalarna
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§ 82

Ansökan om bostadsanpassning 

Beskrivning av ärendet
Ärendet avser en ansökan om bostadsanpassning där fadern söker för sin 
sons räkning för en trapphiss till andra våningen och ett rullstolsförråd 
utanför bostaden. Detta är andra ansökan man lämnat in, första ansökan fick 
man avslag på enligt § 9 i lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag. 
Nya uppgifter i denna ansökan är bilagor 1-3.

Familjen har fått sin lägenhet tilldelad av kommunens boendesamordnare i 
samband med att de kom till Sverige. Lägenhetskontraktet har nu övergått 
till eget kontrakt. Familjen har uppgett att de måste bo på andra våningen då 
barnen känner sig otrygga att bo på entréplan. 

Bidrag har tidigare utgått för ett hög- och sänkbart handfat i lägenheten, 
bidraget beviljades enligt §§ 6 och 9 Lagen om bostadsanpassningsbidrag 
(1922:1574). Bidraget beviljades utifrån sociala skäl då kommunen ansåg att 
det saknades särskilda skäl för valet av bostaden och att anpassningen inte 
ansågs kostnadskrävande. 

Motivering
Vid byte av bostad lämnas bostadsanpassningsbidrag till kostnadskrävande 
åtgärder endast om det finns särskilda skäl för att välja en bostad som kräver 
anpassning. Särskilda skäl är enligt praxis att flytta närmare en 
vårdinrättning som personen med funktionsnedsättning bör ha tillgång till. 
Sådana särskilda skäl saknas till val av denna bostad. 

Det finns en tydlig koppling mellan funktionsnedsättningen och de sökta 
åtgärderna, bostaden kan inte anses lämplig utifrån funktionsnedsättningen 
då lägenheten ligger på andra våningen utan hiss. Det saknas särskilda skäl 
för valet av just denna bostad och i vilken omfattning man sökt andra 
bostäder. Hade man bott på markplan eller i en lägenhet med hiss hade 
anpassningarna minskat avsevärt. 

Av förarbetena till lagen om bostadsanpassningsbidrag framgår att ett vitt 
spektrum av anpassningsåtgärder kan komma i fråga (prop. 1992/93:58 
s.16). Regeringsrätten har dock uttalat att det kan uppkomma situationer där 
en anpassning, på grund av bostadens utformning, kräver så omfattande och 
kostsamma åtgärder att den funktionshindrades behov inte rimligen kan 
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tillgodoses på annat sätt än genom byte till en ändamålsenlig bostad. Detta 
kan dock komma i fråga endast i undantagsfall (RÅ 2002 ref. 100). Det är 
framförallt dessa överväganden som ska göras när ett anpassningsbehov 
föreligger och förutsättningarna i övrigt är uppfyllda.  

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Avslag enligt § 9 Lagen om bostadsanpassningsbidrag (1992:1574)

Avslaget enligt §9 Vid köp eller byte av bostads lämnas 
bostadsanpassningsbidrag till kostnadskrävande åtgärder endast om det 
finns särskilda skäl för att välja en bostad som kräver anpassning Lag 
(2000:527)

Beslutsunderlag 
Ansökan

Bilaga 1 Skrivelse

Bilaga 2 Offert

Bilaga 3 Läkarintyg

Bilaga 4 Intyg

Kammarrätts dom 2015-2087

Kammarrätts dom 2015-5325

Kammarrätts dom 2017-7132

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. 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Sökande
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§ 83 Dnr 2018/991

Ansökan om alkoholtillstånd - Putte i Parken

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.

Lagerstam Event 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 vid festivalen Putte i 
Parken 2018-07-13--2018-07-14.

Ansökan avser även inhägnat serveringsområde 

Ansökta serveringstider är vardagar mellan klockan 11.00 till klockan 02.00.

Sektorns/avdelningens bedömning
Se utredning öppnad 2018-05-28. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Bevilja Lagerstam Event AB, org.nr 556453-0458 tillfälligt 

serveringstillstånd till allmänheten 2018-07-13—2018-07-14

2. Serveringen avser starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa 
alkoholdrycker 

3. Servering får ske på inhägnat serveringsområde vid 
Hembygdsgårdarna i Leksand (se tillståndshandlingar bilaga 1)

4. Serveringen får påbörjas tidigast kl 11.00 och avslutas senast kl 02.00

5. Polisens anvisning om antal ordningsvakter skall följas
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Beslutet skickas till
Lagerstam Event AB,  Hangarvägen 13, 691 35 Karlskoga

Anette Blomqvist

Olle Ryberg
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§ 84

Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

Ansökan avser förhandsbesked för 2 st. bostadshus. Aktuell plats är belägen 
längs Yttervägen. Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för 
området.
Dal Energi har inga synpunkter.
Dala vatten och avlopp tillstyrker förhandsbesked. Yttrandet bifogas 
beslutet.
Länsstyrelsen har beretts tillfälle att yttra sig då det ligger en fornlämning i 
området och de anger att innan byggnation ska en ansökan om ingrepp i 
fornlämning göras hos Länsstyrelsen. Yttrandet bifogas beslutet.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Inga yttranden har inkommit.

Beslutsunderlag
Ansökan 2017-11-02
Situationsplan 2017-11-02

Beslut
1. Förhandsbesked beviljas
2. Avgift: 11999 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 § . 

29



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(2)

Sammanträdesdatum
2018-06-28

Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

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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§ 85

Nybyggnad av en/tvåbostadshus, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området. Åtgärden avser 
uppförande av bostadshus på tomt som sedan tidigare är bebyggd med 
fritidshus. 

Fastigheten ligger utanför det strandskyddade området.

Miljöenheten tillstyrker nybyggnation. Avloppsfrågan bedöms kunna lösas 
för fastigheten. Avloppstillstånd ska sökas hos miljöenheten.

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

Då byggnation sker närmare tomtgräns än 4.5 meter har medgivande lämnats 
från berörda grannar. 

Beslutsunderlag
Ansökan 2018-05-15
Ritning 2018-05-15
Situationsplan 2018-05-15

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: 24 099 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.

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

Utskottet för samhällsbyggnads beslut om startbesked upphör att gälla den 
dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet 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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§ 86

Nybyggnad av en/tvåbostadshus,

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

Åtgärden ligger inom område med gällande detaljplan. Genomförandetiden 
för detaljplanen har gått ut. Åtgärden innebär en avvikelse mot detaljplanen 
eftersom del av byggnaden placeras på punktprickad mark.

Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Inga yttranden har inkommit.
 
Markexploatör och stadsarkitekt har inga erinringar emot bygglovet.

Dala Vatten och Avfall har yttrat sig i ärendet. Yttrandet bifogas 
protokollsutdraget.

Trafikenheten har yttrat sig angående bland annat buller och dagvatten. 
Yttrandet bifogas protokollsutdraget. 

Beslutsunderlag
Ansökan 2018-03-06
Ritning 2018-03-06, 2018-05-17
Situationsplan 2018-05-17

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, Leksand

3. Avgift: 35 988 kronor (faktura skickas separat)
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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 §.

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 §. Signerad kontrollplan ska inlämnas som underlag för slutbesked.

Utskottet för samhällsbyggnads beslut om startbesked upphör att gälla den 
dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet vinner laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §).

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

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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§ 87

Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus,  

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

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

Miljöchef Olle Ryberg tillstyrker förhandsbesked, avloppsfrågan bedöms 
kunna lösas för fastigheten. Enligt gällande VA-plan är Heden prioriterad för 
utbyggnad av allmänt VA. Fastigheten ska, om verksamhetsområde bildas, 
ansluta till detta. Yttrandet bifogas beslutet.

Utfart avses ske mot befintlig väg.

Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Inga yttranden har inkommit. Yttrande har inkommit från 
fastighetsägaren  där man påtalar att det inte finns någon 
samfälld väg till den tilltänkta tomten. Fastighetsägaren påtalar också att han 
inte vill ha någon ökande trafik. Yttrandet bifogas beslutet.

Utskottet för samhällsbyggnad anser att de synpunkter som framförts inte 
kan utgöra skäl att vägra sökt förhandsbesked. Vägen används idag av 
fastigheterna , en ytterligare användare av denna 
väg torde inte bli någon ytterligare betydande olägenhet och kommer bli en 
fråga för lantmäteriet.

Beslutsunderlag
Ansökan 2018-05-14

Situationsplan 2018-05-14

Beslut
1. Förhandsbesked beviljas

2. Avgift: 8744 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 och en naturlig förtätning.

Upplysningar
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år 
efter det att beslutet vunnit laga kraft enligt PBL 9 kap. 39 §. Sökanden 
upplyses också om att förhandsbeskedet inte medför rätt att påbörja den 
sökta åtgärden.

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

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

Beslutet skickas till
Sökanden 
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§ 88

Strandskyddsdispens för nybyggnad av bryggor, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av två bryggor. 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 tidigare besök på platsen görs bedömningen att friluftsliv, växt- och 
djurlivet i området inte påverkas av planerad byggnation av bryggor.

Utskottet för samhällsbyggnad har tidigare beviljat bygglov och 
strandskyddsdispens för uppförande av fritidshus på fastigheten. 

Beslutsunderlag
Ansökan 2018-05-14
Situationsplan 2018-05-14
Ritningar 2018-05-14

Beslut
1. Strandskyddsdispens beviljas.

- Bryggornas yta får användas för ändamålet. Platsen ska fortfarande 
vara tillgänglig för allmänheten och får inte privatiseras.

2. Avgift: 4550 kronor (faktura skickas separat)
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Motivering
Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18c kan 
anföras att aktuell åtgärd är en anläggning som måste ligga vid vatten.

Upplysningar
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.

Sökanden ombeds kontakta Länsstyrelsen för en eventuell anmälan för 
vattenverksamhet.

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

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen

Sökanden

38



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(3)

Sammanträdesdatum
2018-06-28

Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

§ 89

Utvändig ändring, en/tvåbostadshus, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

Ärendet har tidigare varit till utskottet för samhällsbyggnad 2018-05-24 § 71 
för kommunicering för avslag.

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.

Sökanden hänvisar till att det i området är en blandning av olika kulörer med 
bl.a vita och gröna hus. En tillsyn har gjorts på plats och det kan konstateras 
att det finns något enstaka hus som avviker i kulör med både vita och 
ljusgröna fasad. Dessa hus ligger dock inte i anslutning till sökanden hus. 
Området som sökanden avser måla om sin fasad ligger inom ett helt enhetligt 
område med den karaktäristiska faluröda bebyggelsen som kännetecknar 
riksintresset för kulturmiljön. 

Sökanden har kommunicerats tidigare kommunicering och inkommit med 
synpunkter som utskottet för samhällsbyggnad tagit del av. De inkomna 
synpunkterna föranleder dock inte utskottet frö samhällsbyggnad att ändra 
ställning i ärendet.

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 översiktsplan 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 
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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
Synpunkter sökanden 2018-06-25

Beslut
1. Bygglov beviljas inte med hänvisning till att fastigheten ligger inom 

riksintresse för kulturmiljövård och är inte lämpligt med hänsyn till 
stads- och landskapsbilden enligt plan- och bygglagen 2 kap 6 § samt 
miljöbalken 3 kap 6 § där en ommålning påtagligt skadar 
kulturmiljön.

Motivering
Enligt PBL 2 kap 6 § ska 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. En ommålning av fasaden till en grå eller annan 
avvikande kulör skulle det på fastigheten förändra stads- och 
landskapsbilden för området på ett sätt som är skadligt för riksintresset.

Enligt MB 3 kap. 6 § ska markområden som är av riksintresse för 
naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. 

En ommålning av fasaden skulle innebära att stads- och landskapsbilden 
förändras avsevärt och strider därför mot PBL 2 kap 6 § samt mot MB 
(miljöbalken) 3 kap 6 §.

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.
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§ 90

Nybyggnad av fritidshus och uthus/förrådsbyggnad, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området.
Miljöchef Olle Ryberg tillstyrker bygglov, VA-frågan bedöms kunna lösas 
för fastigheten. Tillstånd till enskild avloppsanläggning ska sökas hos 
miljöenheten, i första hand bör dock möjligheten att ansluta till 
verksamhetsområdet för VA undersökas. Yttrandet bifogas beslutet.

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

Beslutsunderlag
Ansökan 2018-02-14
Ritning 2018-02-14
Ritning 2018-05-05-03
Situationsplan 2018-05-03

Beslut
1. Återremittera ärendet till byggenheten för dialog med sökande 

gällande framtagande av fackmannamässiga ritningar. 

Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 91 Dnr 2018/668

Nybyggnad av garagebyggnad, Övermo 27:1

Beskrivning av ärendet
Fastighet: ÖVERMO 27:1

Sökande: Övermo Lager och Industri AB
Norsgatan18 B
79330 LEKSAND

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

Åtgärden avser uppförande av förrådsbyggnad på fastigheten Övermo 27:1.

Brandkåren har yttrat sig enligt bilaga.

Dala vatten och avfall påpekar att fastigheten ligger inom 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten och att förbindelsepunkt finns 
sedan tidigare. Yttrandet bifogas som bilaga.

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

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: Jan-Erik Stors

Adress: Bergsängs Backar 65, 793 70 Leksand

3. Avgift: 44 822 kronor (faktura skickas separat)

Motivering
Åtgärden ligger inom område med gällande detaljplan. 
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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
Om Du vill överklaga detta beslut skall Du skriva till Leksands kommun, 
Byggenheten, 793 80 Leksand.
Tala om i brevet vilket beslut Du överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför 
Du menar att utskottet för samhällsbyggnads beslut är felaktigt och vilken 
ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Utskottet för samhällsbyggnad måste ha fått Ditt överklagande inom tre 
veckor från den dag Du fick del av beslutet. 

Utskottet för samhällsbyggnad sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen 
i Dalarnas län för prövning.

Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 92

Marklov för upplag av fyllnadsmassor, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

Åtgärden avser marklov för tillfälligt upplag av fyllnadsmassor på 
fastigheterna 

Sökanden avser att tillfälligt förvara fyllnadsmassorna på ovanstående tomter 
för blivande tomtköpare.

En anmälan enligt miljöbalken ska inlämnas till miljöenheten Leksands 
kommun för mellanlagring av fyllnadsmassor.

Beslutsunderlag
Ansökan 2018-06-05
Situationsplan 2018-06-26
Bilaga 2018-06-26

Beslut
1. Tidsbegränsat bygglov beviljas att gälla i 5 år från lagakraftdatum i 

enlighet med plan- och bygglagen (PBL)9 kap. 33 §.

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.

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

3. Avgift: 5400 kronor (faktura skickas separat)
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Motivering
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för tidsbegränsat lov enligt 
PBL 9 kap. 33 §.

Upplysningar
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 
förrän utskottet för samhällsbyggnad har gett ett slutbesked, om utskottet 
inte beslutar annat.
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 kan kräva tillstånd från fastighetsägare i samfälligheten  

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

Hur man överklagar
Om Du vill överklaga detta beslut skall Du skriva till Leksands kommun, 
Byggenheten, 793 80 Leksand.
Tala om i brevet vilket beslut Du överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför 
Du menar att utskottet för samhällsbyggnads beslut är felaktigt och vilken 
ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Utskottet för samhällsbyggnad måste ha fått Ditt överklagande inom tre 
veckor från den dag Du fick del av beslutet. 

Utskottet för samhällsbyggnad sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen 
i Dalarnas län för prövning.

Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 93 Dnr 2018/88

Nybyggnad av lagerbyggnad, uppsättning av skylt, 
Noret 57:4

Beskrivning av ärendet
Fastighet: NORET 57:4

Sökande: Möbelvaruhuset Dalarna AB
Limsjöänget 3
79331 LEKSAND

För området gäller detaljplan. Åtgärden överensstämmer med gällande 
detaljplan. Fastigheten har tidigare varit bebyggd men efter en brand vill nu 
ägaren ersätta med denna byggnad.

Brandkåren har ingen erinran emot bygglov. 

Utskottet för samhällsbyggnad påpekar att det är särskilt viktigt att måna om 
detaljerna på byggnaden, såsom foder runt fönster och dörrar, tydligt 
takutsprång och en enhetlig färgsättning. 

Beslutsunderlag
Ansökan 2018-01-22
Ritning 2018-06-19
Situationsplan 2018-06-19

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: Jan Erik Stors
Adress: Bergsängs Backar 65, Leksand

3. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av PBL 10 
kap. 23 §. Tekniskt har hållits. Byggnadsarbetena får påbörjas när 
bygglovet vunnit laga kraft. Påbörjan tidigare sker på egen risk.

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

5. Avgift: 11 406 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
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt PBL 10 
kap. 4 §.
Signerad kontrollplan ska inlämnas som underlag för slutbesked.

Utskottet för samhällsbyggnads beslut om startbesked upphör att gälla den 
dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet 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
Om Du vill överklaga detta beslut skall Du skriva till Leksands kommun, 
Byggenheten, 793 80 Leksand.
Tala om i brevet vilket beslut Du överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför 
Du menar att utskottet för samhällsbyggnads beslut är felaktigt och vilken 
ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Utskottet för samhällsbyggnad måste ha fått Ditt överklagande inom tre 
veckor från den dag Du fick del av beslutet. 

Utskottet för samhällsbyggnad sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen 
i Dalarnas län för prövning.

Beslutet skickas till
Sökanden
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