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Sammanträdesdatum
2018-09-27

Utskottet för samhällsbyggnad

Plats och tid Plenisalen, 13:00-15:00
Beslutande Ledamöter

Anne-Lie Stenberg (M)
Aarno Magnusson (C)
Birgitta Jansson (S)
Åke Arnesson (BP)
Mats Backlund (C)

Tjänstgörande ersättare
Elisabet Ingels (C) ers: Jan-Olof Karlsson (S)
Mats Stenmark (M) ers: Bengt Park (KD)

Tjänstemän
Sektorschef Åke Sjöberg
Myndighetschef Jonas Slars
Samhällsplanerare Linus Wickman § 115-119
Bygglovshandläggare Sylvie Ersbjörs § 120-127

Övriga

Justeringens plats och tid Kommunhuset måndag den 1 oktober kl. 14:00

Underskrifter
Paragrafer 110-130

Ordförande
Anne-Lie Stenberg (M)

Justerare
Åke Arnesson (BP)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Utskottet för samhällsbyggnad

Sammanträdesdatum 2018-09-27

Datum då anslaget sätts upp 2018-10-02 Datum då anslaget tas ned 2018-10-22

Förvaringsplats för protokollet Administrativ service 

Underskrift
Jenny Sarén
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Sammanträdesdatum
2018-09-27

Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

Ärendelista

Val av justerare
§ 110 Sektorschefen informerar
§ 111 Avdelnings-/enhetschefer informerar
§ 112 Meddelande SB 2018
§ 113 Delegeringsbeslut SB 2018
§ 114 Förslag till beslut för naturreservatet Ärtknubben
§ 115 Ansökan planbesked Noret 61;1, Torget
§ 116 Ansökan Planbesked Edshult 2:10 & 1:113
§ 117 Ansökan planbesked Hallen 67:1
§ 118 Detaljplan för Övre Heden 22:19, Insjöns Hotell
§ 119 Detaljplan för Övre Heden 22:19, Insjöns Hotell
§ 120 Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus, 
§ 121 Nybyggnad av stall, 
§ 122 Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus, 
§ 123 Förhandsbesked för Nybyggnad av maskinhall, 
§ 124 Nybyggnad av fritidshus, strandskyddsdispens, 
§ 125 Anmälan om olovlig byggnation, 
§ 126 Nybyggnad av gäststuga, Attefall, anmälan, strandsskyddsdispens;  

1
§ 127 Uppsättning av solceller, 50 m2, anmälan
§ 128 Anmälan om siktskymmande hinder
§ 129 Mål- och resultatrapport 2018
§ 130 Sammanträdesordning 2019
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Sammanträdesdatum
2018-09-27

Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

§ 110

Sektorschefen informerar

Beskrivning av ärendet
1. Norsbron- Gata/park utreder och handlar upp entreprenör för 

renovering
2. Simhallen- Renovering klar. Ser lovande ut vad gäller läckaget.
3. CUL 5: Torget och Leksandsvägen- Arbetet påbörjat klart juni 2019
4. Samarbete Rättvik- fortsatta diskussioner (just nu: 

bostadsanpassning, energirådgivning, naturvård och bildarkiv)
5. Boverket- bidrag bostadsbyggnation. Ansökan inlämnad 114 st 

startbesked (94 st förra året)
6. Moskogsvägen- arbetet med detaljplan påbörjat
7. Limsjöänget- nya krav från Länsstyrelsen
8. Hållbarhet- Åke S sammankallar grupp för att starta upp arbetet
9. Naturkartan_ App med naturinfo såsom vandringsleder, 

naturreservat, badplatser, utflyktsmål. Friluftskommun
10. Åke, Annelie och Birgitta till Soroti Uganda i november. De var här 

med två grupper september.
11. Annelie och Åke haft besök av Tomelilla kommun.
12. Prognos Samhällsutveckling: + 2,8 mkr
13. Avstämning va-plan med Dala vatten och avfall
14. Sporthall- slutligt förslag under framtagande
15. Limån_ Möte angående fria vandringsvägar fisk Dala energi, Fvof, 

Länsstyrelsen och Leksands kommun
16. Kulturhuset kör streamade konserter via SR, start 18 oktober Brahms.

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

Beslutet skickas till
Verksamhetsekonom
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Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

§ 111

Avdelnings-/enhetschefer informerar

Beskrivning av ärendet
Myndighetschef Jonas Slars:

 Informerar om dialog med trafikverket gällande lada i Bergs som 
håller på att rasa ut i vägen. 

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

Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg

Verksamhetsekonom 
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Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

§ 112 Dnr 2018/62

Meddelande SB 2018

Beskrivning av ärendet
1. Länsstyrelsens beslut gällande Skyttet 10 har överklagats till mark 

och miljödomstolen

2. Ansökan LONA-bidrag för dagvattenhantering vid Hjorthagen har 
avslagits på grund av pågående tillståndsprocess 

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

Beslutet skickas till
Till handlingarna
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Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

§ 113 Dnr 2018/61

Delegeringsbeslut SB 2018

Beskrivning av ärendet
Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare och 
bostadsanpassare:

 Bostadsanpassningsärenden enligt bostadsanpassningslagen 2018-08-01 
till och med 2018-08-31

 Byggärenden enligt plan- och bygglagen 2018-08-01 till och med 2018-
08-31

Miljöchef, alkoholhandläggare och miljöinspektörer:

 Tillsynsärenden enligt livsmedelslagen, miljöbalken och alkohollagen 
2018-08-01 till och med 2018-08-31

Räddningschef och Brandförman

 Tillsynsärenden enligt LSO, offentliga tillställningar, förelägganden,
brandfarliga och explosiva varor och bygglovremisser 2018-08-01 till 
och med 2018-08-31

Trafik

 Parkeringstillstånd 

 Trafik - yttrande tillstånd; Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter. Claskalaset - marknad, scenframträdande, 
matförsäljning, lekhoppland, helikopterturer mm, Hjultorgets 
köpcentrum, dnr 2018/1132

 Trafik - yttrande tillstånd; Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter. Kulturkalaset, försäljning av mat och hantverk, 
musik, dans, utställningar, uppvisningar, tårtkalas och barnaktiviteter, 
Leksands centrum, dnr 2018/1131

 Trafik - yttrande tillstånd; Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter. Remiss valarbete centerpartiet, dnr 2018/1163

 Trafik - yttrande tillstånd; Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter. Liberalerna Leksand, Kulturkalaset, dnr 2018/1164
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Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

 Lokal Trafikföreskrift Tårtkalas 29 augusti, Ansökan om tillstånd enligt 
ordningslagen och lokala föreskrifter. Kulturkalaset, försäljning av mat 
och hantverk, musik, dans, utställningar, uppvisningar, tårtkalas och 
barnaktiviteter, Leksands centrum, dnr 2018/1131

 Trafik - yttrande tillstånd; Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter. Valinformation i samband med Kulturkalaset. 
Kristdemokraterna Leksand, dnr 2018/1178

 Trafik, brandkår och miljö - yttrande tillstånd; Ansökan om tillstånd 
enligt ordningslagen och lokala föreskrifter. Uppställning av tält i 
samband med bolagsstämma, dnr 2018/1203

 Lokal trafikföreskrift Kulturkalaset 1sept, Ansökan om tillstånd enligt 
ordningslagen och lokala föreskrifter. Kulturkalaset, försäljning av mat 
och hantverk, musik, dans, utställningar, uppvisningar, tårtkalas och 
barnaktiviteter, Leksands centrum, dnr 2018/1131

 Trafik, miljö, brandkåren - yttrande tillstånd; Ansökan om tillstånd enligt 
ordningslagen och lokala föreskrifter, dnr 2018/1247

 Trafik - yttrande tillstånd; Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter. Pengainsamling Världens barn, dnr 2018/1244

 Trafik - yttrande tillstånd; Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter. Remiss hockeyallsvenskan LIF

Övrigt

 Anställning naturvårdshandläggare ärendenummer L2002:2018:3, 
anställd av Anna Ograhn 

 Godkännande av förrättning Södra Rälta 7:8, Hästberg 3:3 och Västannor 
31:15, David Wildemo, dnr 2018/1296

Utskottet för samhällsbyggnads förslag till beslut i 
kommunstyrelsen 

1. Godkänna redovisningen 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Kommunstyrelsen
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Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

§ 114 Dnr 2018/1230

Förslag till beslut för naturreservatet Ärtknubben

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har tagit fram förslag till beslut och skötselplan för bildande 
av naturreservatet Ärtknubben. 

Områdets höga naturvärden uppmärksammades redan 2003 och Ärtknubben 
har därefter utsetts till Natura 2000-område 2005. I samband med att 
strategin för formellt skydd av skog i Dalarna togs fram 2006 bestämdes att 
oskyddade Natura 2000-områden på Bergvik Skogs mark skulle få 
naturreservatsskydd. 2010 fördes Ärtknubben fram som ett av områdena som 
föreslogs ingå i den stora markbytesaffären med Sveaskog, 
(markbytesprojektet ESAB). 2014 gick markbytesaffären genom mellan 
staten och Bergvik Skog AB och det aktuella området övergick i 
Naturvårdsverkets ägo för att bli naturreservat.

Sektorns/avdelningens bedömning
Det aktuella området har länge varit känt för sina höga naturvärden och det 
är mycket positivt att naturreservat nu bildas. 

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Leksands kommun beslutar tillstyrka att naturreservat bildas för 

området och har inga synpunkter på förslag till beslut och 
skötselplan.

Beslutsunderlag 
Förslag till beslut och skötselplan.

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun
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§ 115 Dnr 2018/674

Ansökan planbesked Noret 61;1, Torget

Redogörelse för ärendet
I ärendet föreligger ansökan om planbesked från Leksands kommun gällande 
fastigheten Noret 61:1. Ansökan om planbeskedet syftar till att möjliggöra 
en byggrätt på ca 300 m2 för restaurangverksamhet samt andra 
centrumändamål på torget.

För området gäller två detaljplaner. L604 ”Förslag till ändring av 
stadsplanen för kv. Häradsdomaren mfl.” som vann laga kraft 1946 reglerar 
allmän platsmark för gator och torg. L606 ”Förslag till ändring av 
stadsplanen för kv. Hedbys” som vann laga kraft 1948 reglerar allmän 
platsmark för gator. 

Detaljplanearbetet är en del av centrumutvecklingen där den femte etappen 
nu inletts och som syftar till att rusta upp torget samt del av Leksandsvägen 
(mellan Faluvägen och Bygatan). 

I planarbetet ska bland annat dagvattnet och trafikbullret utredas. Alla 
utredningar som krävs för detaljplanens framtagande ska bekostas av 
sökande. 

Ekonomi
Detaljplanen bekostas av sökande.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Ansökan om planbesked 

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

jas. Det innebär att ett färdigt samrådsförslag för detaljplan ska pre-
senteras för utskottet inom två år, annars förfaller planbeskedet.

2. Planavtal ska tecknas

3. Detaljplanen bekostas av sökanden
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Motivering
Plan- och kartavdelningen bedömer att ny detaljplaneläggning för torget kan 
prövas. 

Upplysningar
Detaljplanen kan tidigast antas våren/sommaren 2019.

Beslutet expedieras till
Leksands kommun, Torget 5, 793 80 Leksand

Plan- och kartavdelningen 
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§ 116 Dnr 2018/1008

Ansökan om planbesked för Edshult 2:10 och 1:113

Redogörelse för ärendet
I ärendet föreligger ansökan om planbesked från Leksandsbostäder AB 
gällande fastigheterna Edshult 2:10 och 1:113. Ansökan om planbeskedet 
syftar till att möjliggöra byggnation av äldreboende, bostad, kontor och 
förskola samt att fastigheten kommer att inrymma restaurang och enklare 
kiosk. 

För området gäller två detaljplaner. L469 ”Detaljplan för Edshult 1:111 och 
del av 1:113” som vann laga kraft 1992 reglerar kvartersmark för bostäder. 
L548 ”Detaljplan för Edshult 1:113” som vann laga kraft 2009 reglerar 
kvartersmark för bostäder. 

I planarbetet ska bland annat dagvattnet och trafikbullret utredas. Alla 
utredningar som krävs för detaljplanens framtagande ska bekostas av 
sökande. 

Ekonomi
Detaljplanen bekostas av sökande.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Ansökan om planbesked 

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

jas. Det innebär att ett färdigt samrådsförslag för detaljplan ska pre-
senteras för utskottet inom två år, annars förfaller planbeskedet.

2. Planavtal ska tecknas

3. Detaljplanen bekostas av sökanden

Motivering
Plan- och kartavdelningen bedömer att ny detaljplaneläggning för Edshult 
2:10 och 1:113 kan prövas. 
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Upplysningar
Detaljplanen kan tidigast antas hösten 2019.

Beslutet expedieras till
Leksandsbostäder AB

Plan- och kartavdelningen 
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§ 117 Dnr 2018/1088

Ansökan planbesked Hallen 67:1

Beskrivning av ärendet
I ärendet föreligger ansökan om planbesked från Elisabeth Jobs gällande 
fastigheten Hallen 67:1. Syftet med ansökan är att möjliggöra för bostäder.

Gällande detaljplan för fastigheten blev upprättad år 1968 och det aktuella 
området är utlagd som allmän plats för parkändamål.

För området gäller kommunens översiktsplan från 2014. Planområdet ingår i 
planeringsområdet Tätorten Siljansnäs där de generella riktlinjerna är 
rådande. Enligt översiktsplanen ska ny bebyggelse lokaliseras inuti befintliga 
byklasar och anpassning bör göras till det äldre byggnadsskicket vad gäller 
skala, material, färg och form.

Landskapsbilden består idag av öppen ängsmark och den kan påverkas 
negativt om bostadshus uppförs. Men i och med att ansökt åtgärd kan ses 
som en naturlig förtätning av området samt rådande efterfrågan på tomter för 
bostadsbyggnation bör möjligheten till nya bostäder prövas. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Ansökan om planbesked 

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Återförvisa ärendet till plan- och kartavdelningen för dialog kring 

möjligheten att skapa en större detaljplan för hela området

Motivering
Plan- och kartavdelningen bedömer att ny detaljplaneläggning för fastigheten 
kan prövas. 

Beslutet skickas till
Leksands kommun, Torget 5, 793 80 Leksand 
Plan- och kartavdelningen
Sökande
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§ 118 Dnr 2018/333

Upphävande av del av detaljplan Insjöns Hotell, Övre 
Heden 22:19 och 22:22

Beskrivning av ärendet
Utskottet för samhällsbyggnad gav 2018-03-22 § 24 positivt planbesked för 
upprättandet av ovanstående detaljplan. 

Plan- och kartavdelningen har gjort ”Undersökning om upphävande antas 
medföra betydande miljöpåverkan” för upphävandeområdet. 
Upphävandeområdet omfattas av riksintresse för turism- och friluftsliv enligt 
miljöbalken 4 kap § 2. Upphävandeområdet ingår också i riksintresseområde 
för väderradarstation enligt miljöbalken 3 kap 9 §. 

Planens genomförande bedöms inte medföra några betydande effekter för 
miljön, hälsan eller hushållningsbestämmelser med naturresurser eller 
påtagligt skada något riksintresse. Förslaget bedöms därför vara förenligt 
med hushållningsbestämmelserna i MB 3 och 4 kap och innebär heller ingen 
betydande miljöpåverkan. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Undersökning

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan, varför 

någon miljöbedömning inte behöver göras.

Beslutet skickas till
Plan – och kartavdelningen

Sökande
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§ 119 Dnr 2018/333

Upphävande av del av detaljplan Insjöns Hotell, Övre 
Heden 22:19 och 22:22 

Beskrivning av ärendet
Utskottet för samhällsbyggnad gav 2018-03-22 § 24 positivt planbesked för 
upprättandet av ovanstående detaljplan.  

Syftet med upphävandet av del av detaljplan är att upphäva befintlig 
markanvändning samt tillskapa möjlighet för den befintliga 
bostadsbyggnaden att utgöra en egen fastighet.

Kort om planen
För att en avstyckning av Övre Heden 22:19 ska kunna ske måste del av 
detaljplanen upphävas. Det område som ska upphävas är i gällande 
detaljplan markerat med användningen ”hotell”. Stora delar av 
upphävandeområdet omfattas av korsmark som reglerar att marken endast 
får bebyggas med ett bostadshus samt uthus, garage och mindre 
gårdsbyggnader. Befintlig bostadsfastighet Övre Heden 22:22 belastas också 
av dessa begränsningar och tas därför med i upphävandet. Upphävandet 
innebär inga fysiska förändringar i planområdet, ingen påverkan på befintlig 
bebyggelse och inte heller någon inlösen av mark. 

Upphävandet är förenlig med Leksands kommuns översiktsplan, som vann 
laga kraft 2014-07-10. Upphävandet kommer att handläggas enligt plan- och 
bygglagen (2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015 med ett förenklat 
standardförfarande. 

Beslutsunderlag
 Tjänstutlåtande
 Utdrag ur plankarta med upphävandeområde
 Planbeskrivning
 Undersökning 

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Upprättad detaljplan godkänns för samråd
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Beslutet skickas till
Sökande 
Plan- och kartavdelningen
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§ 120

Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

Ansökan avser förhandsbesked för bostadshus. Detaljplan eller 
områdesbestämmelser finns inte för området.

Kommunalt vatten och avlopp finns inte i området. Miljöenheten tillstyrker 
förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus. Vatten- och avloppsfrågan 
bedöms kunna lösas på fastigheten.

Utfart avses ske mot befintlig byväg.

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

Beslutsunderlag
Ansökan 2018-07-12
Situationsplan 2017-07-12

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

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

Ansökt åtgärd uppfyller kraven i PBL 2 kap. och ska inte föregås av 
detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i PBL 4 kap. 2 eller 3 §. 
Lokalisering är förenlig med kommunens översiktsplan. Fastigheten bedöms 
vara en lämplig tomtplats och en naturlig förtätning av befintlig byklase.
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Upplysningar
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år 
efter det att beslutet vunnit laga kraft enligt PBL 9 kap. 39 §. Sökanden 
upplyses också om att förhandsbeskedet inte medför rätt att påbörja den 
sökta åtgärden.

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

Hur man överklagar
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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§ 121

Nybyggnad av stall, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande: g

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

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

 Dessa fastighetsägare motsätter sig att bygglov beviljas 
för åtgärden. Yttrandena i sin helhet bifogas protokollsutdraget men 
sammanfattningsvis anser de att påverkan på deras fastigheter kommer att bli 
mycket stor av flera anledningar, bl a lukt, spridning av allergener, flugor 
och minskat värde.

Utskottet för samhällsbyggnad beslutade 2018-05-24 § 70 att bevilja 
bygglov för åtgärden. Ärendet överklagades till Länsstyrelsen som beslutade 
att återförvisa ärendet för ny handläggning eftersom en sakägare inte fått 
yttra sig i ärendet innan beslut.

Miljöchefen har lämnat ett positivt yttrande sedan tidigare.

Placeringen är densamma som vid tidigare beslut men situationsplanen har 
nu kompletterats med mått till tomtgränser.

Beslutsunderlag
Ansökan 2018-03-02
Ritning 2018-03-02
Situationsplan 2018-08-27

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

31§.
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2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag:
Namn: Nils Berglund

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

Ansökt åtgärd uppfyller kraven i PBL 2 kap. och ska inte föregås av 
detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i PBL 4 kap. 2 eller 3 §.
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap. 
31 §.

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

Fastigheten ligger inom vad som kan kallas landsbygdsmiljö där djurhållning 
och dess omgivningspåverkan i högre grad bör vara acceptabel än i miljöer 
där sådant normalt inte förekommer. Liknande anläggningar med hästar och 
även större köttproducenter finns inom närområdet.

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

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

Åtgärden får inte påbörjas förrän utskottet för samhällsbyggnad lämnat ett 
startbesked (enligt PBL 10 kap. 3 §). 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.
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Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt PBL 10 
kap. 4 §.
Utskottet för samhällsbyggnads beslut om startbesked upphör att gälla den 
dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.

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

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

Hur man överklagar
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

Fastighetsägare som yttrat sig i ärendet.
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§ 122

Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

Ansökan avser förhandsbesked för bostadshus. Aktuell plats är belägen vid 
Sätergläntan. Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området.
Dala vatten tillstyrker förhandsbesked. Fastigheten ligger inom 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten och men ingen 
förbindelsepunkt för fastigheten finns upprättad. 

 I samband med bygglovsansökan skall DVAAB kontaktas för upprättande 
av anslutningsavtal och förbindelsepunkt. 

Det går kommunala ledningar för Vatten och avlopp över den aktuella ytan 
enligt bild nedan och dessa ligger med ledningsrätt. Ledningarna får ej 
överbyggas eller skadas i samband med schakt eller sprängning. Yttrandet 
bifogas beslutet.

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

Beslutsunderlag
Ansökan 2018-06-07
Situationsplan 2018-06-07

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Förhandsbesked beviljas
2. Avgift: 8210 kronor (faktura skickas separat)

Motivering
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av 
mark- och vattenresurserna enligt MB 3 kap samt med den kommunala 
översiktsplanen.
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Ansökt åtgärd uppfyller kraven i PBL 2 kap. och ska inte föregås av 
detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i PBL 4 kap. 2 eller 3 § . 
Lokalisering är förenlig med kommunens översiktsplan. Fastigheten bedöms 
vara en lämplig tomtplats och en naturlig förtätning av befintlig byklase.

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

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

Hur man överklagar
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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§ 123

Förhandsbesked för Nybyggnad av maskinhall,  

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av maskinhall. Aktuell plats 
är belägen i Ullvi. Områdesbestämmelser finns för området.

Strandskyddet emot bäcken är upphävt genom ett beslut av Länsstyrelsen. 

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

Beslutsunderlag
Ansökan 2017-10-31
Situationsplan 2017-10-31

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Förhandsbesked beviljas
2. Avgift: 8210 kronor (faktura skickas separat)

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

Ansökt åtgärd uppfyller kraven i PBL 2 kap. och ska inte föregås av 
detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i PBL 4 kap. 2 eller 3 § . 
Lokalisering är förenlig med kommunens översiktsplan. Fastigheten bedöms 
vara en lämplig tomtplats och en naturlig förtätning av befintlig byklase.
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Upplysningar
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år 
efter det att beslutet vunnit laga kraft enligt PBL 9 kap. 39 §. Sökanden 
upplyses också om att förhandsbeskedet inte medför rätt att påbörja den 
sökta åtgärden.

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

Hur man överklagar
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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§ 124

Nybyggnad av fritidshus, strandskyddsdispens,  
1

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:
10

Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området. Fastigheten är 
sedan tidigare bebyggd med ett fritidshus. Aktuell plats är belägen vid sjön 
Ejen.

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.

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

Beslutsunderlag
Ansökan 2018-07-25
Ritning 2018-07-25
Situationsplan 2018-07-25

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

31§.
2. Strandskyddsdispens beviljas. Som tomt får tas i anspråk hela den 

befintliga fastigheten.
3. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av PBL 10 

kap. 23 §. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta 
ärende

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

5. Avgift: 8659 kronor (faktura skickas separat)

26



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(3)

Sammanträdesdatum
2018-09-27

Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

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 §.

Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18c kan 
anföras att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark.

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.

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 §).

Strandskyddsdispensens giltighetstid sammanfaller med bygglovet.

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

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

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

Beslutet skickas till
Sökanden

Länsstyrelsen
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§ 125

Anmälan om olovlig byggnation, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

Byggenheten uppmärksammades på att en ny komplementbyggnad uppförts 
på fastigheten  utan bygglov. Fastigheten är sedan tidigare 
bebyggd med ett fritidshus.

Sökanden har informerats om gällande regler och påföljder. Ansökan om 
bygglov har inkommit och behandlas i separat ärende.

Enligt 11 kap 51 § PBL ska, om någon bryter mot en bestämmelse i 8–10 
kap PBL, .tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift).

I samma kapitel, 54 §, anges att byggsanktionsavgift inte ska tas ut om 
rättelse sker innan frågan om sanktion eller ingripande tas vid ett 
sammanträde med tillsynsmyndigheten. Fastighetsägaren har meddelat att 
rättelse inte kommer att ske utan hon söker istället bygglov för åtgärden.

Sanktionsarean som underlag för tillbyggnadens sanktionsavgift är 50 m2– 
15 m2

 = 35 m2.

Beslutsunderlag
Tillsynsnotering 2018-06-11

Utskottet för samhällsbyggnads beslut 
1. Att med stöd av 11 kap 51 § plan- och bygglagen (PBL) av 

fastighetsägaren till Ti  
ta ut en byggsanktionsavgift av:   

0,25 x 45500 + 0,005x45500 x 35 = 19 338 kronor,
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2. Faktura skickas separat. Byggsanktionsavgiften ska inbetalas senast 
två månader från det att beslutet delgetts den avgiftsskyldige. (11 
kap. 61 § PBL) 

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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§ 126

Nybyggnad av gäststuga, Attefall, anmälan, 
strandsskyddsdispens; 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

Ärendet avser anmälan om uppförande av Attefallsbyggnad och 
strandskyddsdispens för Attefallsbyggnaden samt flytt av befintlig 
friggebod.

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.

Beslutsunderlag
Anmälan ingiven 2018-07-23
Situationsplan 2018-08-22
Ritning 2018-07-23

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Med stöd av 10 kap 23 § PBL godkänner utskottet för 

samhällsbyggnad genom detta startbesked att åtgärden får påbörjas. 
Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.

2. Strandskyddsdispens beviljas. Som tomt får tas i anspråk den 
redovisade tomtplatsen.

3. Avgift: 4425 kronor (faktura skickas separat.)

Motivering
Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18c kan 
anföras att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark.

Upplysningar
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt PBL 10 
kap. 4 §. Signerad kontrollplan ska inlämnas som underlag för slutbesked.
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Byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla två år efter det att 
beskedet gavs (10 kap 25 § PBL).

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

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

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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§ 127

Uppsättning av solceller, 50 m2, anmälan

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

2018-03-01 § 16 (delegeringsbeslut) beviljades startbesked med en avgift på 
2700 kronor för installation av solceller på fastigheten  
Avgiften överklagades av sökanden. Länsstyrelsen beslutade 2018-09-18 att 
undanröja beslutet avseende avgiften.

Länsstyrelsen har bedömt att en avgörande fråga för huruvida en 
byggnadsnämnd får ta ut en avgift för startbesked är huruvida det över huvud 
taget krävs en anmälan och därmed startbesked för den anmälda åtgärden.

Beslutsunderlag
Länsstyrelsens beslut 2018-09-18, 

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Utskottet för samhällsbyggnad överklagar Länsstyrelsens beslut, dnr: 

 taget 2018-09-18, att undanröja Leksands kommuns 
beslut avseende avgift.

Motivering
Länsstyrelsen har i sitt beslut uppgivit att man antagit att Leksands kommun 
har tillämpat 6 kap. 5 § första stycket 7 PBF i fråga om anmälansplikt för 
installation av solceller. Enligt 23 § Förvaltningslagen ska en myndighet se 
till att ett ärende blir utrett i den omfattning som dess beskaffenhet kräver. 
Leksands kommun anser att så inte har skett eftersom Länsstyrelsens 
antagande i detta fall är felaktigt, det har aldrig varit frågan om en anmälan 
för ett sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde, även om sökanden 
verkar ha fått den uppfattningen.

Leksands kommun anser att installation av solceller är en anmälanspliktig 
åtgärd med stöd av 6 kap 5 p 6 PBF; För åtgärder som inte kräver lov krävs 
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det en anmälan vid en sådan ändring av en byggnad som väsentligt påverkar 
brandskyddet i byggnaden. 

Stöd finns även i Boverkets allmänna råd VÄS 3; Med ändring av en 
byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet avses åtgärder som om de 
installeras felaktigt kan få stora konsekvenser för byggnadens brandskydd. 
Enligt 3 kap 8 § p 5 ska hänsyn tas till räddningsmanskapets säkerhet vid 
brand. Skulle en anläggning installeras felaktigt kan inte detta egenskapskrav 
anses uppfyllt.

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
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§ 128

Åtgärdsföreläggande 

Beskrivning av ärendet
Det har kommit utskottet för samhällsbyggnad kännedom att ni som 
fastighetsägare till fastigheten  med  

 har en häck som utgör ett siktskymmande hinder.

Ni har tidigare fått en anmodan från Leksandsbostäder Gata/park att klippa 
häcken med en beskrivning om hur den bör klippas. 

Enligt Plan- och bygglagen 8 kap 15 § ska en tomt hållas i vårdat skick och 
skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter inte 
uppkommer för omgivningen och trafiken inte uppkommer.

Enligt plan- och bygglagen 11 kap 19 § om en byggherre, ägare, 
nyttjanderättshavare, väghållare, kontrollansvarig, sakkunnig eller huvudman 
för en allmän plats låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en 
skyldighet enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats 
med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga denne att inom en viss 
tid vidta åtgärden (åtgärdsföreläggande).

Ni anmodas därför som fastighetsägare till fastigheten  
Leksands kommun att vidta åtgärd enligt Leksandsbostäder Gata/parks 
uppmaning att senast 2018-10-26 att åtgärda häcken.

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Åtgärda häcken i enlighet med ovan beskrivning 

Beslutet skickas till
Fastighetsägare 
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§ 129 Dnr 2018/554

Mål- och resultatrapport 2018

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

Beslutsunderlag
Redovisning period 2

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

Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg
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§ 130 Dnr 2018/1130

Sammanträdesordning 2019

Beskrivning av ärendet
Utskottet för 
samhällsbyggnad, 
Torsdagar kl. 
13.00

Lokal Stoppdatum Beredning
Onsdagar 08.30, rum 
Insjön

24 januari Plenisalen 7 januari 9 januari

21 februari Plenisalen 4 februari 6 februari
21 mars Plenisalen 4 mars 6 mars

25 april Plenisalen 8 april 9 april OBS TISDAG
24 maj Plenisalen 6 maj 8 maj

27 juni Plenisalen 10 juni 12 juni
29 augusti Plenisalen 12 augusti 14 augusti

26 september Plenisalen 9 september 11 september

24 oktober Plenisalen 7 oktober 9 oktober
21 november Plenisalen 4 november 6 november

12 december Plenisalen 25 november 27 november

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Fastställa sammanträdesordningen för utskottet för samhällsbyggnad 

2019.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande, daterat 2018-08-21

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Handläggare inom samhällsutveckling
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