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Ärendelista
Val av justerare
§ 96

Sektorschefen informerar

§ 97

Avdelnings-/enhetschefer informerar

§ 98

Delegeringsbeslut SB 2018

§ 99

Meddelande SB 2018

§ 100

Svar på motion om att förbjuda fyrverkerier

§ 101

Ansökan planbesked Åkerö 31:2 mfl. Moskogsvägen

§ 102

Utställning översiktsplan - Rättvik

§ 103

Bostadsanpassning

§ 104

Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus,

§ 105

Ändrad användning, uthus till bastu,

§ 106

Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus,

§ 107

Förhandsbesked, strandskyddsdispens för nybyggnad av bostadshus/fritidshus,

§ 108

Tillbyggnad av industribyggnad, Västanvik 109:15

§ 109

Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål 2018
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§ 96

Dnr DiaNr.

Sektorschefen informerar
Beskrivning av ärendet
1. Bränder- hårt pressad brandkår såväl personellt som
utrustningsmässigt. Påverkar budgetprognosen negativt. Självrisk för
bränder 600 tkr.
2. Eftersläckning brand- många inblandade. Stora kostnader. Nya
rutiner tas fram inom kort.
3. Räddningstjänstförbund- förhandling med facken den 31/8.
4. SKL Insiktsmätning- livsmedel ser ännu bättre ut i år.
5. Många mätuppdrag, dialog med bolagen om samarbete.
6. Torget- NCC entreprenör. Start 10 september. 1,8 mkr från Boverket
för bland annat dagvattenlösningen.
7. Dalstation Granberget- ombyggnation pågår men något försenat.
8. Simbassäng- renovering pågår. Öppnas 24 september. Större
omfattning än väntat.
9. Boverket- ansökan om bidrag för bostadsbyggnation. 117 stycken
bostäder på ett år. ( 95 st förra ansökan).
10. Sporthall- detaljplanearbetet inväntar dagvattenutredning. Förslag
sporthall framtagen och kan snart presenteras.
11. Åkerö brofäste- Avtal med ST1 klart så detaljplanearbetet kan
återupptas.
12. Befolkningstillväxten fortsätter, närmar oss 15 800 invånare.
13. Besöksnäringen- mycket god sommar. Varubrist hos vissa butiker.
14. Intensiv evenemangssommar- lyckade med mycket folk och ytterst få
polisingripande.
15. Ingen skadegörelse på våra anläggningar under sommaren.
16. Diskussioner med fiskevårdsföreningar, Länsstyrelsen och Dala
energi om Limån- vandringshinder.
17. LRF- erbjudit kommunal mark för foderintag. Små områden.
18. Soroti här på projektmöten kommande vecka, 10 personer.
19. Kulturkalaset 1 september, många olika evenemang. Sponsrade
bussturer för äldreboende i Insjön in till kyrkan för konsert.
20. Kulturmiljöprogram- ansökan inlämnad juli. Positivt muntligt
förhandsbesked från lst.
21. Möte med SPF´s trafikgrupp 31/8.
22. Rapporter om sinande brunnar (främst de grävda)
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23. Badvattnet har haft god kvalitet under sommaren.
24. Medel för förstärkt bibliotek beviljat. 700 tkr/år i tre år.
25. Limsjökorna är efter många födslar nu över 40 stycken totalt.
26. Medarbetarenkät- uppföljning med handlingsplaner.
27. Länsstyrelsen och kommun i samarbetsprojekt Lungsjöån.
28. Tårtkalaset 29/8, 3300 tårtbitar plus 700 till skolor. Även tårta till
äldreboende särskilt boende.
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Tacka för informationen och lägga denna till handlingarna
Beslutet skickas till
Verksamhetsekonom

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 97

Dnr DiaNr.

Avdelnings-/enhetschefer informerar
Beskrivning av ärendet
David Wildemo, mark- och exploateringsingenjör
David beskriver sitt uppdrag. Kontakt med kunder i markfrågor, kontakt med
lantmäteriet, yttrande i bygglovsärenden, ser över befintliga
markupplåtelseavtal och upprättar nya, skriver genomförandebeskrivningar
för kommande detaljplaner, arbetar med nya industritomter Limhagen mm.
Har 250 befintliga markavtal, arbetar med att se över dessa och
avtalsuppföljning. Under 2018 har ca 20 nya skapas.
Chef strategisk planering, Anna Ograhn
Trafik
-

Ingrid Andrén sjukskriven 50 %

-

Arbetar vidare med vägen över Käringberget

-

Arbetar med trafiklösning vid Tempo i Siljansnäs

-

Leksandsbron, ny belysning sätts upp för att kunna styra färgsättning.

-

Vägvisningsplan i Insjön, förhoppningsvis klar under hösten

-

Ser över betallösning vid Resecentrum.

Energi
-

Mycket rådgivningar, lite diskussioner gällande solenergi kontra
brand. Märker ett ökat tryck.

Natur
-

Ersättare för Staffan Muller anställd, delad tjänst mellan Leksand och
Rättvik

-

Stor efterfrågan på vandringskartan. Specialkartor till dessa togs
fram, även dessa har varit uppskattade och efterfrågade.

-

Slåtter i Tällberg har gått bra, foder till kommunens kossor
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Övrigt
-

Startat upp en dagvattenstrategi tillsammans med Dala vatten

-

Påbörjar arbetet med kulturmiljö under hösten

-

Jobbar vidare med Käringberget

Miljöchef Olle Ryberg


Beslutet gällande Jobs bodega har överklagats, förvaltningsrätten
avslår överklagandet.

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

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 98

Dnr 2018/61

Delegeringsbeslut SB 2018
Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare och
bostadsanpassare:


Bostadsanpassningsärenden enligt bostadsanpassningslagen 2018-06-01
till och med 2018-07-31



Byggärenden enligt plan- och bygglagen 2018-06-01 till och med 201807-31

Miljöchef, alkoholhandläggare och miljöinspektörer:


Tillsynsärenden enligt livsmedelslagen, miljöbalken och alkohollagen
2018-06-01 till och med 2018-07-31

Räddningschef och Brandförman



Tillsynsärenden enligt LSO, offentliga tillställningar, förelägganden,
brandfarliga och explosiva varor och bygglovremisser 2018-06-01 till
och med 2018-07-31

Trafik


Parkeringstillstånd 2018-06-01 till och med 2018-07-31



Transportdispens tunga fordon, Norsbro – avslag, dnr 2018/918



Trafik yttrande. Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala
föreskrifter. Putte i Parken musikfestival med tivoli, dnr 2018/839



Trafik - yttrande. Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala
föreskrifter. Remiss Krökbacken rockfestival, dnr 2018/803



Trafik - yttrande transportdispens Giltig till och med 2019-06-14, dnr
2018/913



Trafik - yttrande transportdispens, dnr 2018/934



Trafik - yttrande transportdispens, dnr 2018/935

Justeras
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Tillfälliga lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik med fordon på
Faluvägen, dnr 2018/937



Tillfällig lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik med fordon på
Kyrkallén, dnr 2018/938



Lokal trafikföreskrift om högsta tillåten bruttovikt på väg 929, Bro 389
över Limsjönsutlopp, dnr 2018/939



Tillfällig lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik med fordon på
Faluvägen, mellan Sparbanksgatan och Fiskgatan, dnr 2018/752



Trafik - yttrande. Remiss Leksandsrodden, avstängning väg
A291.501/2018, dnr 2018/947



Lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik med fordon på Fiskgatan
vardagar kl 07.30-16.00 under 15/8-15/6, dnr 2018/977



Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter.
Brådskande remiss: gatupratare Glashuset Optik, Leksand, dnr 2018/974



Transportdispens tungt fordon över bro 389, Norsbro, dnr 2018/980



Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter.
Remiss; Classic car week, uppvisning på väg samt lokala
trafikföreskrifter. Dnr 2018/948



Ansökan om transportdispens tungt fordon över bro 389, Norsbro, dnr
2018/981



Ansökan om transportdispens tunga fordon över bro 389, Norsbro, dnr
2018/988



Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter,
Begagnande av offentlig plats: Uppställning av skylift på Leksandsvägen
och Bygatan (A340.826/2018), dnr 2018/1020



Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter.
Ansökan om tillstånd till tävling på väg Leksandsrundan 6-12 augusti
2018 i Leksands och Rättviks kommun, dnr 2018/384



Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter.
Remiss Leksandsrodden, avstängning väg A291.501/2018, dnr 2018/947



Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter. Putte i
Parken musikfestival med tivoli, Hembygdsgårdarna enligt skiss,
Leksand A243.426/2018, dnr 2018/839



Transportdispens, tung, lång och bred transport; Förfrågan - Leksands
kommun (TRV 2018/77253), dnr 2018/1053
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Transportsdispens tung, bred och lång transport: Förfrågan - Leksands
kommun (TRV 2018/77261), dnr 2018/1055



Transportdispens tung och bred transport; Förfrågan - Leksands kommun
TRV2018_77267, dnr 2018/1056



Transportdispens tung och bred transport: Förfrågan - Leksands kommun
(TRV 2018/77271), dnr 2018/1057



Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter;
Politiska kampanj moderaterna (remiss A353.482/2018), dnr 2018/1060



Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter.
Ansökan om tillstånd till tävling på väg Leksandsrundan 6-12 augusti
2018 i Leksands och Rättviks kommun, dnr 2018/384



Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter.
Ansökan om tillstånd till tävling på väg Leksandsrundan 6-12 augusti
2018 i Leksands och Rättviks kommun, dnr 2018/384



Trafik tillstånd blomlådor, dnr 2018/1110



Transportdispens tung och bred transport, dnr 2018/1111



Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter.
Remiss Kristdemokraterna valtal. A353.803/2018, dnr 2018/1113



Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter.
Remiss politisk info A385.805/2018, dnr 2018/1125



Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter.
Tällberg halvmaraton. Ansökan A387.187/2018, dnr 2018/1126



Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter. Fly-in
med flygplansträff, Siljansnäs flygfält, Leksands kommun.
394.536/2018, dnr 2018/1134



Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter.
Valinformation (v) A375.827/2018, dnr 2018/1128



Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter.
Valinformation (sd). A372.728/2018, dnr 2018/1127



Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter.
Partirepresentation Bygdepartiet, Kulturkalaset 2018-09-01.
A394.491/2018, dnr 2018/1153



Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter.
Valinformation (sd). A372.728/2018, dnr 2018/1127



Transportdispenser, tungafordon, dnr 2018/913
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Utskottet för samhällsbyggnads förslag till beslut i
kommunstyrelsen
1. Godkänna redovisningen
Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Kommunstyrelsen
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§ 99

Dnr 2018/62

Meddelande SB 2018
Beskrivning av ärendet

– Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och
återförvisar ärendet till utskottet för samhällsbyggnad för ny
handläggning. Länsstyrelsen kan inte se att utskottet för
samhällsbyggnad har följt Mark- och miljödomstolens beslut vad
gäller skyldigheten att motivera undantag från detaljplanen.


- Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och
återförvisar ärendet till utskottet för samhällsbyggnad för ny
handläggning. Då en av de boende i området inte fått tillfälle att yttra
sig i ärendet innan det avgjordes har ett sådant formellt fel skett att
det överklagade beslutet ska upphävas.

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

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 100

Dnr 2018/262

Svar på motion om att förbjuda fyrverkerier
Beskrivning av ärendet
Motion från Socialdemokraterna om förbud mot fyrverkeri föreligger.
Socialdemokraterna yrkar på att förändra de lokala ordningsföreskrifterna så
att fyrverkerier endast blir tillåtna att maximalt användas på två ställen i
kommunen och att tiden dessa får användas minskas ned. Leksands kommun
ska vara en kommun där fyrverkerier är något ovanligt.
I de nuvarande allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Leksands
kommun gäller följande:
För användning av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor inom
kommunens tätorter och byar med sammanhållen bebyggelse krävs tillstånd
av polismyndigheten, dock med undantag för följande tider:
Nyårsafton: från kl. 20.00 och därpå följande dag till kl. 01.00
Valborgsmässoafton: från kl.18.00 till kl.24.00
Tillstånd av polismyndighet krävs alltid för att anordna organiserade större
fyrverkerier
Enligt 3 kap 7 § ordningslagen (1993:1617) får användandet av pyrotekniska
varor inte innebära någon risk för skada på eller ge upphov till någon
beaktningsvärd olägenhet för person eller egendom.
Övriga förutsättningar som är viktiga att känna till är att smällare är
förbjudna sen flera år och att förbud mot fyrverkerier av raket-typ är att
vänta från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap under 2019.
Det är polismyndigheten som har tillsynsansvar för att de lokala
ordningsföreskrifterna efterlevs.
Sektorns/avdelningens bedömning
Miljöenheten har genom åren mottagit klagomål på fyrverkerier vid ett
flertal tillfällen. I stort sätt alla av de klagande anför att deras husdjur, främst
hund och häst, blir skrämda av ljudet och att det förorsakar betydande
lidande för djuret. För en del hästar finns även en risk att de skadar sig om de
försöker fly från ljudet. Enligt 3 kap 7 § ordningslagen (1993:1617) får
användandet av pyrotekniska varor inte innebära någon risk för skada på eller ge
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upphov till någon beaktningsvärd olägenhet för person eller egendom. I juridisk
mening är husdjur egendom. Det bör därför finnas skäl för vissa utsatta djurägare
att i förväg vända sig till Polisen och åberopa detta så att tillsynen av
fyrverkerianvändningen skärps kring, till exempel, häststallar.

Övriga nackdelar med fyrverkerier är att de kan ge upphov till ett visst mått
av tungmetallutsläpp, även om detta allmänt anses som ett litet problem,
samt nedskräpning. En risk att den som avfyrar fyrverkerier skadar sig själv
eller andra finns också, olyckor inträffar varje år i Sverige. En tendens att
skjuta mot byggnader och andra människor verkar också finnas, även om
detta tycks vara ett problem i vissa större städer, det har inte förekommit i
vår kommun vad vi på miljöenheten känner till. Vi avråder från den del i
motionen som åberopar att all fyrverkerianvändning borde koncentreras till
två platser. Vi gör bedömningen att detta skulle öka risken för skador och
incidenter.
Fördelarna med fyrverkerier är naturligtvis en känsla av fest och tradition
samt att det är vackert att titta på.
Hur gör andra kommuner?
Användandet av fyrverkerier regleras inte av Miljöbalken då störningen är
helt tillfällig och inte stadigvarande. Istället är det ordningslagen och
kommunernas egna lokala ordningsföreskrifter som ger möjlighet att reglera
användandet av fyrverkerier.
De flesta kommuner har ett undantag från krav på polistillstånd nyårsafton,
påskafton och valborgsmässoafton. Klockslagen är ofta något generösare än
Leksands. Istället är det, i större städer, vanligt förekommande med
totalförbud i vissa stadsdelar eller till exempel närmare än 200 meter från
skolor och vårdhem.
Ett antal kommuner har försökt att helt förbjuda fyrverkerianvändning inom
sina kommungränser men fått besluten upphävda i högre instans när de
överklagats. Besluten har ansetts vara för långt gående.
Utskottet för samhällsbyggnads förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige:
1. Att 18§ i de lokala ordningsföreskrifterna ändras enligt följande:
För användning av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor inom
kommunens tätorter och byar med sammanhållen bebyggelse krävs tillstånd
av polismyndigheten, dock med undantag för följande tider:
Nyårsafton: från kl. 23.00 och därpå följande dag till kl. 01.00
Valborgsmässoafton: från kl.20.00 till kl.23.00
Tillstånd av polismyndighet krävs alltid för att anordna organiserade större
fyrverkerier
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Enligt 3 kap 7 § ordningslagen (1993:1617) får användandet av pyrotekniska varor
inte innebära någon risk för skada på eller ge upphov till någon beaktningsvärd
olägenhet för person eller egendom.
Lagrum

Ordningslagen
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Leksands kommun

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Miljöchef, Olle Ryberg
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§ 101

Dnr 2018/677

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.
Ekonomi
Detaljplanen bekostas av sökande.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Ansökan om planbesked

Justeras

Utdrag bestyrks

15

1(2)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-08-30
Utskottet för samhällsbyggnad

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Positivt planbesked under en tid av två år från dagens datum, beviljas. Det innebär att ett färdigt samrådsförslag för detaljplan ska presenteras för utskottet inom två år, annars förfaller planbeskedet.
2. Planavtal ska tecknas
3. Detaljplanen bekostas av sökande.
Motivering
Plan- och kartavdelningen bedömer att ny detaljplaneläggning för
fastigheterna kan prövas.
Upplysningar
Detaljplanen kan tidigast antas våren/sommaren 2019.
Beslutet expedieras till
Leksands kommun, Torget 5, 793 80 Leksand Siljansvägen 61, 793 90
Leksand
Plan- och kartavdelningen
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§ 102

Dnr 2018/216

Utställning översiktsplan - Rättvik
Beskrivning av ärendet
Rättviks kommun har tagit fram ett förslag till översiktsplan som är utställt
för granskning till den 15 september 2018. Leksands kommun yttrade sig
under samrådet.

Sektorns/avdelningens bedömning
Rättviks kommun har i stora drag tagit hänsyn till Leksands kommuns
synpunkter, bl.a. har stora delar av LIS-området vid Tina, Salunäset tagits
bort. Sektorn har inga ytterligare synpunkter på förslaget till Rättviks
översiktsplan.
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Leksands kommun har inga ytterligare synpunkter på Rättviks
kommuns översiktsplan.
Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande
Inbjudan till utställning
Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Rättviks kommun
Anna Ograhn, chef strategisk planering / stadsarkitekt
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§ 102

Dnr

Bostadsanpassning
Beskrivning av ärendet
Ansökan avser bostadsanpassningsbidrag för att bygga ett större badrum
med dusch, toalett och tvättmaskin, bygga om köket, hårdgörning av marken
vid entrén, ordna förvaring, ombyggnad så att sovplats får plats i
vardagsrum, borttagning av trösklar.
Huset är ett mindre fritidshus på 42m2 där det bara finns en liten toalett på
1m2. Dusch finns i ett annat hus på gården och tvättmaskin i ytterligare ett.
Köket är litet, ca 6,8m2. Huset ligger vid älven vid
, ganska avsides
med dålig väg dit.
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
Avslag - § 6, ej dagens bostadsstandard
Avslag - § 6, grundläggande bostadsfunktioner
Enligt § 6 lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag lämnas bidrag
för åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning
till den bostad som skall anpassa. Bidrag lämnas endast om åtgärderna är
nödvändiga för att bostaden skall vara ändamålsenlig som bostad för den
funktionsnedsatte.
Bidrag lämnas dock inte om de sökta åtgärderna behöver vidtas redan av
väsentligen andra orsaker än behovet av anpassningen. Enligt Boverkets
föreskrifter (1992:1575) till lagen gäller att åtgärder som syftar till att rusta
upp bostäder till dagens bostadsstandard ej berättigar till bidrag.
Kommunen bedömer att de sökta åtgärderna är en upprustning av bostaden
till dagens bostadsstandard varför bidrag ej kan beviljas.
Bidrag lämnas dock inte om de sökta åtgärderna behöver vidtas redan av
väsentligen andra orsaker än behovet av anpassningen. Enligt Boverkets
föreskrifter (1992:1575) till lagen gäller att åtgärder som är att betrakta som
grundläggande bostadsfunktioner faller under denna princip.
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Kommunen bedömer att badrum är att betrakta som grundläggande
bostadsfunktion varför bidrag ej kan beviljas i denna del.
Motivering
Huset är ett litet fritidshus som inte uppfyller dagens krav på grundläggande
bostadsfunktioner samt att det skulle bli en upprustning till dagens
bostadsstandard.
Liknande ärenden har varit uppe i Kammarrätten.

Beslutsunderlag
Ansökan
Intyg
Offerter, Hårdgörning 51 250kr, Badrum och kök 370 000 kr
Ritningar/skisser, bilder
Kopia kammarrättsdomar 2012-7218, 2008-7780, 2005-1409, 2002-2408
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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§ 103

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

Ansökan avser förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av 2
st. fritidshus. Aktuell plats är belägen vid Kråkbodarna. Detaljplan eller
områdesbestämmelser finns inte för området.
Strandskyddet emot bäcken är upphävt genom ett beslut av Länsstyrelsen.
Miljöchef Olle Ryberg tillstyrker uppförande av två fritidshus, avloppsfrågan
bedöms kunna lösas för fastigheten. Beakta särskilt vad Länsstyrelsen skrivit
om fridlysta växter inom området. Yttrandet bifogas beslutet.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över
ansökan. Inga yttranden har inkommit.
Beslutsunderlag
Ansökan 2017-02-13
Situationsplan 2017-02-13
Utskottet för samhällsbyggnads 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 § .
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Lokalisering är förenlig med kommunens översiktsplan. Fastigheten bedöms
vara en lämplig tomtplats och en naturlig förtätning av befintlig byklase.
Upplysningar
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år
efter det att beslutet vunnit laga kraft enligt PBL 9 kap. 39 §. Sökanden
upplyses också om att förhandsbeskedet inte medför rätt att påbörja den
sökta åtgärden.
Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet.
Hur man överklagar
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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§ 105

Ändrad användning, uthus till bastu,
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området.
Åtgärden avser ändrad användning från uthus till bastu.
Miljöchef Olle Ryberg tillstyrker ändrad användning till bastu under
förutsättning att området ner mot stranden inte privatiseras. Allemansrätten
gäller för strandzonen.
Beslutsunderlag
Ansökan 2018-06-25
Ritning 2018-06-25
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 31
a §.
2. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av PBL 10
kap. 23 §. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta
ärende
3. Med detta startbesked beslutar utskottet för samhällsbyggnad att
kontrollplanen fastställs. Kontrollplanen ska inlämnas till
byggavdelningen som underlag för slutbesked.
4. Avgift: 3326 kronor (faktura skickas separat)
Motivering
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av
mark- och vattenresurserna enligt miljöbalken 3 kap samt med den
kommunala översiktsplanen.
Åtgärden utgör kompletteringsåtgärd enligt PBL 9 kap. 31 § a. Åtgärden
överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap. 31 a §.
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Upplysningar
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked
(enligt PBL 10 kap 3§). Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk
trots att det inte fått laga kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar eftersom beslutet kan komma att
upphävas om det överklagas.
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 får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §).
Beslutet får laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet.
Hur man överklagar
Om Du vill överklaga detta beslut skall Du skriva till Leksands kommun,
Byggenheten, 793 80 Leksand.
Tala om i brevet vilket beslut Du överklagar, t ex genom att ange ärendets
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför
Du menar att utskottet för samhällsbyggnads beslut är felaktigt och vilken
ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Utskottet för samhällsbyggnad måste ha fått Ditt överklagande inom tre
veckor från den dag Du fick del av beslutet.
Utskottet för samhällsbyggnad sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen
i Dalarnas län för prövning.
Beslutet skickas till
Sökande
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§ 106

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

Ansökan avser förhandsbesked på två tilltänkta tomtplatser på fastigheten
Området är utpekat som Öm i gällande översiktsplan där det särskilt
anges att ÖM: Övrig, i huvudsak öppen mark, som är av betydelse för
boendes och besökares utsikt över Siljan och upplevelse av
odlingslandskapet eller som öppet inslag i bebyggelsen, ska hållas vårdad
som ängs- eller hagmark. Endast begränsad komplettering av befintlig
bebyggelse som inte motverkar syftet med den öppna marken får
förekomma. Prövning ska ske genom detaljplan eller utställning av
byggnadslovsärendet.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över
ansökningen, synpunkter har inkommit från fastighetsägarna till
fastigheterna
Vid tillsyn på platsen kan konstateras att marken används som beteshage,
utblicken mot Siljan är storslagen och i direkt anslutning finns en stig som
nyttjas som gångstig mellan hotellet och de högre belägna delarna av
Tällberg.
Enligt plan- och bygglagen (PBL) 2 kap. 5 § gällande ärenden om
förhandsbesked ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för
ändamålet. Enligt PBL 2 kap. 6 § gällande ärenden om förhandsbesked ska
bebyggelse utformas och placeras på den avsedda marken som är lämpligt
med hänsyn till b.la stads- och landskapsbild, natur- och kulturvärdena på
platsen och intresset av god helhetsverkan. Bebyggelse på den aktuella
fastigheten skulle innebära att upplevelsen av det öppna odlingslandskapet
förändras avsevärt och strider därför mot Plan- och Bygglagen 2 kap 5 och 6
§§ och 3 kap 1 §.
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Beslutsunderlag
Ansökan 2018-06-18
Situationsplan 2018-06-18
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.
2. Utskottet för samhällsbyggnad saknar med hänvisning till
ovanstående möjlighet att uttala en positiv inställning till aktuell
ansökan.

Beslutet skickas till
Sökande

Justeras

Utdrag bestyrks

25

2(2)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-08-30
Utskottet för samhällsbyggnad

§ 107

Förhandsbesked, strandskyddsdispens för nybyggnad
av bostadshus/fritidshus,
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser förhandsbesked och strandskyddsdispens för
bostadshus/fritidshus. Aktuell plats är belägen strax utanför Hjortnäs.
Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området.
Strandskydd råder enligt miljöbalken (MB) 7 kap. 13 §. Byggnadsförbud
råder enligt MB 7 kap. 16 §. Friluftsliv, växt- och djurlivet i området
påverkas inte av planerad byggnation.
Platsen ligger inom område som i kommunens översiktsplan är utpekat för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) som avses i 7 kap 18e § MB.
Efter besök på platsen görs bedömningen att friluftsliv, växt- och djurlivet i
området inte påverkas av planerad byggnation.
Miljöchef Olle Ryberg tillstyrker förhandsbesked, strandskyddsdispens bör
kunna beviljas i LIS-området om ett skyddsavstånd till bäcken på 20 meter
iakttas. Området får inte privatiseras.
VA-frågan bedöms kunna lösas på fastigheten. Yttrandet bifogas beslutet.
Yttrande har inkommit från LRF där de anser att förhandsbesked inte ska
beviljas. Åkermarken brukas av en aktiv brukare, det är även brist på
åkermark i Leksand. Yttrandet bifogas beslutet.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över
ansökan.
Yttrande har inkommit från ägaren till fastigheten
som anser
att ett positivt förhandsbesked innebär att utsikten kommer försämras samt
att stor förändring av närmiljön och naturupplevelsen vilket även minskar
värdet på våra fastigheter.
Ägaren känner även oro för deras dricksvattenbrunnar om det kommer
ytterligare avlopp då marken redan är sunkig.
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Ägaren anser också att det inte vara lämpat för byggnader på den planerade
tomten med hänsyn till landskapet, odlad åkermark, bäcken och befintlig
bebyggelse.
Utskottet för samhällsbyggnad gör bedömningen att en viss del av utsikt kan
man förlora samt att VA frågan bedöms kunna lösas. Att värdet på
fastigheterna skulle minska kan inte utskottet göra någon bedömning av.
I översiktsplanen anges att större brukade lantbruksenheter bör i största
möjliga mån bevaras. Ny bebyggelse och nya anläggningar bör inte
lokaliseras så att pågående jordbruksdrift hindras eller försvåras.
Utskottet gör bedömningen att det inte handlar om en större lantbruksenhet.
Området är avskilt av bäcken vilket gör att aktuellt område är ca 1 hektar och
att lokaliseringen vore en naturlig förtätning av befintlig byklase.
som anser
Yttrande har inkommit från ägaren till fastigheten
att strandskyddet bör respekteras. Yttrande har också inkommit från ägaren
till fastigheten
som anser att strandskyddet råder mot bäcken
och ev. sjön
Yttrandena bifogas beslutet
I översiktsplanen är bäcken utpekad som LIS-bäck med ett skyddsavstånd på
20 m.
Utskottet för samhällsbyggnad anser att de synpunkter som framförts inte
kan utgöra skäl att vägra sökt förhandsbesked.
Beslutsunderlag
Ansökan 2018-07-02
Situationsplan 2018-07-02
Checklista 2018-08-20
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Förhandsbesked beviljas
2. Strandskyddsdispens beviljas.
-Som tomt får tas i anspråk den redovisade tomtplatsen
3. Avgift: 11019 kronor (faktura skickas separat)
Motivering
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av
mark- och vattenresurserna enligt MB 3 kap samt med den kommunala
översiktsplanen.
Ansökt åtgärd uppfyller kraven i PBL 2 kap. och ska inte föregås av
detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i PBL 4 kap. 2 eller 3 § .
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Lokalisering är förenlig med kommunens översiktsplan. Fastigheten bedöms
vara en lämplig tomtplats och en naturlig förtätning av befintlig byklase.
Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18d kan
anföras att platsen ligger inom LIS-område i kommunens översiktsplan och i
direkt anslutning till befintlig bebyggelse. Skyddsområdet till bäcken får inte
privatiseras, tomten ska tydligt avgränsas med staket eller gärdesgård.
Upplysningar
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år
efter det att beslutet vunnit laga kraft enligt PBL 9 kap. 39 §. Sökanden
upplyses också om att förhandsbeskedet inte medför rätt att påbörja den
sökta åtgärden.
Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet, varför utgången av besvärstiden
- tre veckor från den dag Länsstyrelsen fått del av beslutet - bör avvaktas.
Strandskyddsdispensens giltighetstid sammanfaller med bygglovet.
Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som avses med
dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den
dag då beslutet vunnit laga kraft.
Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet.
Hur man överklagar
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
Länsstyrelsen
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Ägarna till fastigheterna

LRF
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§ 108

Dnr 2018/1032

Tillbyggnad av industribyggnad, Västanvik 109:15
Beskrivning av ärendet
Fastighet: VÄSTANVIK 109:15
Sökande:

LEKSANDSDÖRREN AB
Karlsarvet Siljansnäsvägen 12
79392 LEKSAND

Åtgärden avser tillbyggnad av industribyggnad om 1115 m2 på fastigheten
Västanvik 109:15. För området gäller detaljplan. Åtgärden överensstämmer
med gällande detaljplan.
Aktuell fastighet är sedan tidigare bebyggd.
Brandkåren tillstyrker bygglov men påtalar att brandskyddsbeskrivning skall
finnas till första tekniska samråd.
Dala Energi påpekar att det finns en 10 Kv luftledning som passerar bakom
Leksandsdörren. Den kommer renoveras vinter/vår 2019 då de markförlagt
nya ledningar mellan Leksand och Sundsnäs.
Dala Vatten och avfall upplyser om att det för den nya byggnadsdelen
tillkommer lägenhetsavgifter enligt gällande Va-taxa. En anmälan skall
göras till Dala vatten senast vid lämnat startbesked. I övrigt gäller
skyddsföreskrifter för vattenskyddsområdet Sundet. Sökanden ombeds
kontakta både Dala Vatten och avfall och länsstyrelsen om ev. tillstånd för
schaktning i vattenskyddsområde som upplysning från Dala Vatten och
avfall AB.
Beslutsunderlag
Ansökan 2018-07-04
Ritning 2018-07-04
Situationsplan 2018-07-04
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:
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Namn: Jan Erik Stors
3. Avgift: 70 980 kronor (faktura skickas separat)
Motivering
Åtgärden ligger inom område med gällande detaljplan.
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap.
30 §.
Upplysningar
Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan till myndighet.(PBL 9 kap. 23
§ ). Sökanden ombeds kontakta Dala Vatten och avfall angående
skyddsföreskrifter för vattenskyddsområdet och Länsstyrelsen om ev.
tillstånd för schaktning i vattenskyddsområde.
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked
(enligt PBL 10 kap 3§). Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk
trots att det inte fått laga kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar eftersom beslutet kan komma att
upphävas om det överklagas.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kontakta byggnadsinspektör Matsh
Ydron (0247-80496) i god tid innan.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt PBL 10
kap. 4 §.
Signerad kontrollplan ska inlämnas som underlag för slutbesked.
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet
förrän utskottet för samhällsbyggnad har gett ett slutbesked, om utskottet
inte beslutar annat.
Utskottet för samhällsbyggnads beslut om startbesked upphör att gälla den
dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag
som beslutet får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §).
Beslutet får laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet.
Hur man överklagar
Om Du vill överklaga detta beslut skall Du skriva till Leksands kommun,
Byggenheten, 793 80 Leksand.
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.
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Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Utskottet för samhällsbyggnad måste ha fått Ditt överklagande inom tre
veckor från den dag Du fick del av beslutet.
Utskottet för samhällsbyggnad sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen
i Dalarnas län för prövning.
Beslutet skickas till
Sökande
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§ 109

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.
Sektorns/avdelningens bedömning
Skriv här.
Beslutsunderlag
 Redovisning synpunkter och klagomål, samhällsutveckling kvartal
2/2018
Beslut
1. Lägga redovisningen av inkomna synpunkter Tyck till för sektor
samhällsutveckling kvartal 2/2018 till handlingarna.
Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg
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