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Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

Ärendelista

Val av justerare
§ 1 Sektorschefen informerar
§ 2 Avdelnings-/enhetschefer informerar
§ 3 Meddelande SB 2019
§ 4 Detaljplan för Nya Sporthallen, del av  Noret 58:1 och Paraden 4
§ 5 Vägnamn på nya vägen mellan Limhagen och Siljansvägen
§ 6 Nybyggnad av gäststuga, 
§ 7 Installation av solceller, 
§ 8 Nybyggnad uthus, tillbyggnad av fritidshus, strandskyddsdispens,   

§ 9 Nybyggnad av båthus, strandskyddsdispens, 
§ 10 Anmälan ovårdad fastighet, Skrot på gårdar i byn Mjälgen
§ 11 Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål 2018
§ 12 Reviderad sammanträdesordning 2019
§ 13 Övriga ärenden
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Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

§ 1 Dnr DiaNr.

Sektorschefen informerar

Beskrivning av ärendet
Sektorchef Åke Sjöberg presenterar kort vad sektorn för samhällsutveckling 
innehåller för avdelningar samt hur den politiska organisationen ser ut. 
Avdelningar: Fritid, Kultur, Plan- och kart, Myndighet (bygg/miljö), 
Näringsliv, Strategisk planering. Totalt 100 anställda. Tidigare ingick även 
brandkåren i sektorn men har sedan årsskiftet övergått till brandförbund 
norra Dalarna. Budget ligger dock kvar på myndighet. 

Utskottet för samhällsbyggnad hanterar frågor från myndighet, plan- och kart 
samt i till viss del strategisk planering. 

 Stort fokus i dagsläget arbetsmiljöfrågor, tufft klimat. Vi har 
fantastiska resultat 2018 men en hård arbetsbelastning. 
Förvaltningsplanen har som ett av fokusområdena ”hållbart 
medarbetarskap”. 2019 får bli något av ett mellanår där vi fokuserar 
på att göra klart istället för att påbörja nya projekt. 

 Bokslut 2018, sektorn kommer troligtvis lämna ett överskott på strax 
under 2 miljoner.

 Ekonomi 2019, tufft ekonomiskt läge. Letar sparområden, vi behöver 
tänka nytt och prioritera. 

 Sektors- och avdelningsplaner snart klara, och kommer presenteras 
på nästa möte i februari. 

 Åke har deltagit på möte i Mora för att diskutera Dalabanan, man 
kommer även lyfta det utanför länet. Viktigare med punktlighet än att 
spara tid. Har som mål att införa entimmestrafik på Dalabanan. 

 Torget, invigning preliminärt 15-16 juni. Positivt att fastighetsägare 
samtidigt bygger om. 

 Torgkiosken, förslag på treårigt hyresavtal. Detaljplan för Torget 
pågår. Tanken är att riva nuvarande byggnation efter tre år. 

 Succé för Granberget under jul och nyår. Diskussioner med kyrkan 
för att kunna ta ut en om obligatorisk spåravgift. Diskussioner om 
man ska dra ner på öppettider dagtid under veckorna. 
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Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

 Moskogsvägen, inlett arbetet med detaljplan. Klart med 
projektledare. Klart med bullerutredning. 

 Hållbarhetsgrupp, Åke är sammankallande. Fokus just nu på att 
utvärdera de miljömål vi har. Därefter kommer vi troligtvis välja ut 
några områden per år att arbeta med. Just nu fokus på miljöbilar. 
Kommer även ta tag i källsorteringsfrågan inom kommunala 
verksamheten.

 Sporthallen, detaljplan snart ute för samråd. 

 Limsjöänget, aktuellt med en tillståndsansökan till länsstyrelsen. Om 
det är positivt för vår del så kommer vi gå vidare med detaljplan, i 
första skede miljökonsekvensbeskrivning.

 Befolkning 15763 per sista november.

 Bostadskö på Leksandsbostäder 1400, 700 för Skoglunds. Två 
tredjedelar av sökande kommer från Leksand.

 Mark- och exploateringsansvarig slutar 1 februari – kommer 
framöver dela på områdena. 

 Tillsammans med Gagnef och Rättvik för vi en dialog med Dala 
Energi för att diskuterar framtida gatubelysning. 

 Norsbro, håller på att ta fram en projektering av bron som planeras 
vara klar första kvartalet. Därefter ta fram kostnadsförslag.  

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

Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg, verksamhetsekonom

4



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2019-01-24

Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

§ 2 Dnr DiaNr.

Avdelnings-/enhetschefer informerar

Beskrivning av ärendet
Miljöchef, Olle Ryberg:

 Utbildning 10 maj för nya politiker, tillsammans med Jävsnämnden 
och miljönämnden i Gagnef, inbjudan kommer. 

 Ny lag som träder i kraft i juni. Framledes kommer tillstånd för att 
sälja tobaksvaror krävas, tidigare var det endast anmälningsplikt på 
tobak. Innebär att det kommer krävas lite mer arbete och ärendena 
kommer att komma till utskottet. 

Chef plan- och kart, Malin Bengtsson:
Detaljplaner: 

 Rosen västra, nästa etapp vid Rosen. Samrådsförslag
 Åkerö brofäste, öppet hus ikväll. 
 Norra Käringberget, ska presentera skisser för styrgruppen sedan 

kommer det upp för politiskt beslut
 Leksands strand, kommer upp under våren
 Detaljplan Limhagen för 9 nya industritomter 
 Håller på med detaljplan för Torget 
 Nya sporthallen
 Detaljplan för Edshult, äldreboende, förskolan, kiosk, kontor
 Moskogsvägen

Kart- och mät. 
 Prioriterar vår primärkarta och uppdatera denna

Mark- och exploateringsingenjör
 Enskilda vägar, avtalsfrågor

Övrigt
 På boverket finns det mycket bra utbildning och information. Vi 

lägger ut den på politikerportalen. 

Myndighetschef, Jonas Slars:
 Stor ärendeinströmning, ökning från 2017-2018
 Antalet överklagningar och anmälan mot grannar har även ökat. 
 2019 har påbörjats bra, 4 nya bostadshus sedan i början av januari. 
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Chef strategisk planering, Anna Ograhn:
Trafik:

 Enskilda vägar. Går framåt. Lantmäteriet har prioriterat denna fråga. 
Redan i början av februari kommer de första sammanträdena i 
kommunen ske. Information kommer komma på KS på måndag. 
Ambitionen är att det kommer tas beslut gällande regelverket i KS 
och KF under våren. 

 Belysning längs solvändan pågår. Fram till japanska parken. 
Överenskommelse med kyrkan. 

 Mycket löpande ärenden, skrotbilar, parkeringstillstånd, nyttjande av 
offentlig plats, hel del kring melodifestivalen. Ser över möjligheten 
att tillskapa fler parkeringar i samband med Välkomstfesten. 
Information kring detta kommer att komma ut. 

 Skyltplan och vägvisning i Insjön har jobbats fram. 
Natur:

 Håller på att titta på skötseln av Limsjön, vad är vårt ansvar och vad 
är Länsstyrelsens ansvar. 

 Mycket arbete kring ny hemsida, vandringsleder, natur, kartor etc. 
Detta är också ett arbete som kommer att kunna användas i 
Naturkartan som kommunen köpts in. 

 LONA-projekt, uppstart. 
Översiktsplanering:

 Översiktsplan, startat upp arbetet med ett kulturmiljöprogram. Fått in 
mycket material från allmänheten i vad man tycker är viktiga 
byggnader, områden etc. Dalarnas museum kommer sedan göra 
inventering kring dessa områden. 

 Torget, kommer att arbeta två veckor till med beläggning kring 
torgkiosken. 

Energi: 
 Planerar föreläsningar kring solenergi. 

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

Beslutet skickas till
Sektorchef Åke Sjöberg, verksamhetsekonom
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§ 3 Dnr 2019/67

Meddelande SB 2019

Beskrivning av ärendet
Ytterligare överklaganden har inkommit i bygglovsärende 

Tre överklaganden har inkommit i bygglovsärende 

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Tacka för informationen och lägga denna till handlingarna
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§ 4 Dnr 2017/1456

Detaljplan för Nya sporthallen, del av Noret 58:1 och 
Paraden 4

Redogörelse för ärendet
Utskottet för samhällsbyggnad gav 2017-11-21 § 187 positivt planbesked för 
upprättandet av ovanstående detaljplan.

Planens syfte är att möjliggöra en idrotts- och besöksanläggning inom del av 
fastigheten Noret 58:1. Idrotts- och besöksanläggningen ska docka med 
redan befintliga anläggningar för att ge möjlighet för samordning av 
personalresurser, omklädningsrum och lokaler. Detaljplanen möjliggör även 
en utökad byggrätt för Paraden 4 med användningen bostäder och kontor.

För området gäller Översiktsplan för Leksands kommun 2014, som blev 
antagen 2014-07-10. Det aktuella området ingår i planeringsområdet 
Tätorten Leksand, där Norets och de generella riktlinjerna gäller. Planen 
bedöms vara förenlig med översiktsplanen. 

Under detaljplanearbetet har en dagvattenutredning tagits fram. Varken 
dagvattenutredningen eller andra underlag påvisar att det inte är lämpligt att 
exploatera området för förslagen exploatering. 

Sektorns/avdelningens bedömning
Plan- och kartavdelningen bedömer att detaljplanen kan sändas ut på samråd.

Ekonomi
Detaljplanen bekostas av Leksands kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande

Planbeskrivning

Plankarta med bestämmelser 

Övriga samrådshandlingar
Behovsbedömning, 2017-10-12

Bullerkartläggning Leksand, 2018-06-28
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Dagvattenutredning, 2018-10-01

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Upprättad detaljplan godkänns för samråd

Beslutet expedieras till
Fritidsavdelningen, Leksands kommun.
Plan- och kartavdelningen
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§ 5 Dnr 2019/64

Vägnamn på nya vägen mellan Limhagen och 
Siljansvägen

Beskrivning av ärendet
Den förskola som är under byggnation i norra delen av Myran-området 
försörjs av ny väg mellan Limhagen och Siljansvägen.  För att adress ska 
kunna anges för förskolan behöver vägen namnsättas. 

Kommunens styrgrupp för projektet har föreslagit att den nya vägen ses som 
en förlängning av Limhagsvägen och ges samma namn. Inget samråd med 
allmänheten har skett då det är kommunal mark och byorganisation saknas 
för området. 

Bild: Aktuell vägsträckning illustrerad.

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Den nya vägen mellan Siljansvägen och Limhagen blir en 

förlängning av Limhagsvägen och får samma namn

Beslutet skickas till
Plan- och kartavdelningen
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§ 6 Dnr 

Nybyggnad av gäststuga, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området. Ansökan avser 
nybyggnad av gäststuga. Byggnaden placeras dock på angränsande fastighet 
till befintligt fritidshus.

Undertecknad tillstyrker nybyggnation av gäststuga, VA-frågan bedöms 
kunna lösas för fastigheten. Möjlighet finns att ansluta gäststugan till 
avloppsanläggning på fastigheten  tillstånd till detta ska 
sökas hos miljöenheten. Det bör observeras att avloppsanläggningen är från 
1990, miljöenheten kan komma att kräva att den moderniseras vid 
kommande tillsyn.

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

Beslutsunderlag
Ansökan 2018-11-01
Ritning 2018-11-01
Situationsplan 2018-11-01

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

31§.
2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 

kontrollansvarig godtas byggherrens förslag:
3. Namn: Magnus Mårtensson
4. Adress: Hagagatan 8, Leksand
5. Avgift: 19 446 kronor (faktura skickas separat)

11



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(3)

Sammanträdesdatum
2019-01-24

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 §.

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.
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Beslutet skickas till
Sökande
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§ 7 Dnr 

Installation av solceller, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

Ansökan avser bygglov för solceller. Aktuell fastighet i byn  ligger 
inom område som är utpekat som riksintresse för kulturmiljövård. Sökande 
vill belägga södra delen av uthustaket med solceller. 

Länsstyrelsens kulturmiljöenhet har endast lämnat allmänt hållna synpunkter 
eftersom man vid en eventuell överprövning kan bli deltagande i 
rättsenhetens beslut. Dalarnas Museum har också lämnat ett generellt 
yttrande. 

Stadsarkitekten har yttrat sig positivt till installation av solceller på den 
aktuella byggnaden. 

Alla yttranden bifogas protokollsutdraget.

Beslutsunderlag
Ansökan 2018-12-10
Ritning 2018-12-10
Situationsplan 2018-12-10

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

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

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

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

4. Avgift: 2 700 kronor (faktura skickas separat)
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Motivering
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap. 
31 §. 

Utskottet för samhällsbyggnad gör bedömningen att trots att området är 
utpekat som riksintresse för kulturmiljö kommer solpanelerna inte påverka 
detta i en omfattning som utgör grund för att neka bygglov i detta enskilda 
fall. 

Byggnaden i sig betraktas inte som särskilt värdefull och åtgärden bedöms 
inte påverka bebyggelsemiljön i den omfattningen att områdets 
kulturmiljöhistoriska värden förvanskas.

Solcellerna kommer att placeras på den södra delen av taket på en uthuslänga 
som vetter mot gårdstunet och är knappt synligt från allmänna bygator i 
området. Taket är idag belagt med lertegel som kommer att bli synligt på 
delar av taket, dels runt om solpanelerna samt på del av det lägre taket. 
Lerteglet kommer att bevaras under panelerna. 

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.

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. 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.

15



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
3(3)

Sammanträdesdatum
2019-01-24

Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

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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§ 8 Dnr 

Nybyggnad uthus, tillbyggnad av fritidshus, 
strandskyddsdispens,  

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

Områdesbestämmelser finns för området.
Åtgärden avser tillbyggnad av fritidshus samt nybyggnad av uthus.
Miljöchef Olle Ryberg tillstyrker att strandskyddsdispens beviljas för ny- 
och tillbyggnation, tomten är redan ianspråktagen. Bygglov tillstyrks också, 
fastigheten har idag ett enskilt avlopp som uppfyller reningskraven.
Yttrandet bifogas beslutet.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Inga yttranden har inkommit.

Beslutsunderlag
Ansökan 2018-12-07
Ritning 2018-12-07
Situationsplan 2018-12-07

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Strandskyddsdispens beviljas. 

Som tomt får tas i anspråk den redan ianspråktagna tomten.

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

3. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag:
Namn: Lars Lindgren
Adress: Skinarstavägen 15, 785 61 Djurås

4. Avgift: 17735 kronor (faktura skickas separat)
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Sammanträdesdatum
2019-01-24

Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

Motivering
Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt PBL 2 kap. 4-5 §§ och 8 kap 
9 §. 
Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18c kan 
anföras att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark.

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
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt 
samråd bifogas beslutet.

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 §.

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 §).

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

18



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
3(3)

Sammanträdesdatum
2019-01-24

Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet

2. Remissyttrande  

3. Granneyttrande

4. Kontrollplan

5. Kallelse till tekniskt samråd

6. Blankett 

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

Länsstyrelsen
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§ 9 Dnr 

Nybyggnad av båthus, strandskyddsdispens, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

Ansökan avser bygglov och strandskyddsdispens för båthus. Aktuell plats är 
belägen vid Österdalälven. Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte 
för området. Ett båthus finns idag på fastigheten men kommer att 
rivas/flyttas till ny placering.

Bygglov och strandskyddsdispens beviljades för åtgärden 2014-10-14 men 
har inte blivit utförd därför ägaren lämnat in ny ansökan.

Beslutsunderlag
Ansökan 2018-12-27
Situationsplan 2019-01-10
Ritningar 2019-07-10

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

31§.
2. Bevilja strandskyddsdispens. Den yta som byggnaden upptar på 

marken får tas i anspråk för ändamålet. Platsen ska fortfarande vara 
tillgängligt för allmänheten och får inte privatiseras.

3. 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. 

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

5. Avgift: 3760 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 §
Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18c kan 
anföras att aktuell åtgärd är en anläggning som måste ligga vid vatten.

Upplysningar
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 §). 
Strandskyddsdispensens giltighetstid sammanfaller med bygglovet.

Beslutet vinner 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.

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.

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.
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Beslutet skickas till
Sökanden

Länsstyrelsen
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§ 10 Dnr

Anmälan ovårdad fastighet, Skrot på gårdar i byn 
Mjälgen

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

Utskottet för samhällsbyggnad beslutade 2018-11-15 § 157 att anmoda 
fastighetsägare  att snarast eller 
senast den 30 mars 2019 åtgärda fastighetens tomt i ett vårdat skick genom 
att: 

Alla skrothögar och bråte av diverse material, slang/rördelar  bildäck, 
takplåtar, staketsektioner, trasiga presenningar, möbler, dörrar, bilinredning, 
lastpallar, husvagn, såg/sågbord, cyklar och träupplag ska forslas bort.  

inkom 2018-12-07 med en handlingsplan och en begäran om 
förlängd tid för att åtgärda fastighetens skick. Begäran avser ytterligare två 
månader för att åtgärda fastigheten.

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Utskottet för samhällsbyggnad beslutar att förlänga tiden till den 30 

maj 2019 för  att åtgärda 
fastighetens tomt i ett vårdat skick genom att: 

- Alla skrothögar och bråte av diverse material, slang/rördelar  bildäck, 
takplåtar, staketsektioner, trasiga presenningar, möbler, dörrar, 
bilinredning, lastpallar, husvagn, såg/sågbord, cyklar och träupplag 
ska forslas bort.  

Motivering
Beslutet är fattat med stöd av Plan- och bygglagen 8 kap. 15 §, och 11 kap. 
19 §. Angivelsen av tid är av hänsyn till kommande årstid och förväntad snö 
kan försvåra att åtgärda ovanstående tidigare.
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Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

Bilagor
1. Handlingsplan och begäran om förlängd tid.

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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§ 11 Dnr 2018/365

Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål 
2018

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

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

Beslutsunderlag
 Redovisning synpunkter och klagomål, samhällsutveckling kvartal 

4/2018

Beslut
1. Lägga redovisningen av inkomna synpunkter Tyck till för sektor 

samhällsutveckling kvartal 4/2018 till handlingarna.

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

Reviderad sammanträdesordning 2019

Beskrivning av ärendet

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Anta sammanträdesordningen enligt justerat förslag 

Beslutet skickas till
Berörda tjänstemän

Utskottet för 
samhällsbyggnad, 
Torsdagar kl. 
13.00

Lokal Beredning
08.30, rum Insjön/Tällberg

24 januari Plenisalen 10 januari Tällberg (torsdag)

21 februari Plenisalen 11 februari Insjön (måndag)
21 mars Plenisalen 12 mars Tällberg (tisdag)

25 april Plenisalen 11 april Tällberg (torsdag)
23 maj Plenisalen 10 maj Insjön (fredag)

4 juli Plenisalen 20 juni Insjön (torsdag)
22 augusti Plenisalen 12 augusti Insjön (måndag)

26 september Plenisalen 13 september Insjön (fredag)

24 oktober Plenisalen 11 oktober Insjön (fredag)
21 november Plenisalen 7 november Insjön (torsdag)

12 december Plenisalen 28 november Tällberg (torsdag)

26



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2019-01-24

Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

§ 13

Övriga ärenden

Beskrivning av ärendet
Följande punkter diskuterades: 

 Ovårdad fastighet Rönnäs, kommer behandlas under våren. 

 Lada i Berg, svårt att få tag i fastighetsägaren. Frågan ligger hos 
Trafikverket som lämnat över till Länsstyrelsen för rivning.

 Utfart från fastighet direkt till Siljansvägen, vägen är Trafikverkets 
och frågan har skickats vidare till dem. 
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