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Justeras Utdrag bestyrks

Ärendelista

Val av justerare
§ 14 Introduktion PBL
§ 15 Sektorschefen informerar
§ 16 Avdelnings-/enhetschefer informerar
§ 17 Meddelande SB 2019
§ 18 Medborgarförslag - utrensning och gallring av buskage mellan Leksandsbröd och 

Övermo längs med riksväg 70
§ 19 Tillsynsplan serveringstillstånd 2019
§ 20 Tillsynsplan tobak och e-cigaretter
§ 21 Ansökan om bostadsanpassning 
§ 22 Nybyggnad av kompletteringsbyggnad,  olovlig byggnation
§ 23 Om- och tillbyggnad av uthus, inreds som lägenhet, installation av solceller, 

§ 24 Nybyggnad fritidshus, 
§ 25 Nybyggnad av en/tvåbostadshus, garage, 
§ 26 Nybyggnad av båthus, 
§ 27 Nybyggnad av fritidshus, 
§ 28 Nybyggnad av ostagat kommunikationstorn, 42 m, med teknikbod, Tällberg 

25:24
§ 29 Nybyggnad av fristående uterum, Attefall, anmälan, 
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§ 14

Introduktion PBL

Beskrivning av ärendet
Myndighetschef Jonas Slars ger en introduktion till plan- och bygglagen och 
primärt byggnadsnämndens ansvarsområden. 

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Tacka för informationen
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Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

§ 15

Sektorschefen informerar

Beskrivning av ärendet
1. Hårt tryck på våra tjänstemän, tuffa diskussioner gällande exempelvis 

Åkeröbrofäste, Centrumplanen. Viktigt att ha med sig att vi gör detta 
för att vi siktar mot visionen, vi måste bli fler för att kunna bibehålla 
våra samhällsfunktioner. Centrumutvecklingen handlar inte bara om 
att visuellt skapa ett trivsamt centrum utan i detta har även förbättring 
gällande belysning, vägar, vattenledningar, tillgänglighet för personer 
med funktionsvariationer med mera genomförts. Totalt gjort 31 
tillgänglighetsanpassningar genomförts i samband med 
centrumutvecklingen. 

2. I dagsläget är den totala prognosen för kommunen minus 19 
miljoner. Från och med den 21 februari råder därav totalt inköpsstopp 
för hela kommunen. Sektorn för samhällsutvecklings prognos visar 
på plus 1,8 miljoner. 

3. Samråd detaljplan för ny Sporthall genomförs den 21 februari. 

4. Sektorschefen har deltagit på kulturforum i Djura, man kommer 
bland annat jobba med ett projekt under året ”byarna i centrum”. 
Bygger vidare på det som gjordes i samband med Leksand 700 år där 
man uppmärksammade aktiviteter i kommunens byar. 

5. Trafikingenjör har deltagit på vägmöten denna vecka. 4 möten i 
Djura hittills. Uppstart av förrättningarna tillsammans med 
Lantmäteriet. Mötena har varit välbesökta med en förhållandevis god 
stämning. 

6. Sektorschefen har deltagit på företagarlunch, på Leksands 
folkhögskola. Har vid detta tillfälle informerat om kommunens 
översiktsplan, vision etc.

7. Sektorschefen har deltagit på ett länsmöte tillsammans med andra 
kommuner och länsstyrelsen gällande hållbarhetsfrågor

8. Lyckad melodifestival. Fungerat bra med parkeringar med mera. 

9. Diskussion med Leksands handel i hur Torget ska användas när det 
är klart. 
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10.  Arbetet med ny bro ut till Udden pågår, ska vara klart till i början på 
maj. 

11. Norsbro, upphandling pågår. Plan att renoveringen ska göras i början 
av april. Då kommer bron vara stängd en vecka för total renovering. 

12. Snedkanten, inflyttning 1 juli. 40 stycken har skrivit kontrakt av totalt 
45 lägenheter. 17 villor, 10 hyresrätter och 4 bostadsrätter lämnas i 
och med detta. Hyresgästerna kommer framförallt från Leksand och 
Insjön, men även flertal som flyttar in till kommunen. 

13. 15804 medborgare per sista december 2018, totalt 164 personer fler 
än 2017. 

14. Skoglunds, arbetar på med Hesseborn, stort tryck på de lägenheterna. 
159 anmälningar i dagsläget. Förmodlig byggstart till hösten. Vi 
känner inte av någon avmattning av efterfrågan på nya bostäder. 

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

Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg samt verksamhetsekonom
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§ 16

Avdelnings-/enhetschefer informerar

Beskrivning av ärendet
Myndighetschef Jonas Slars:

 Fortsatt stor ärendeinströmning

Chef strategisk planering Anna Ograhn:

 Åkerö brofäste, Anna deltagit på möte med arkitekturråd och även 
där har frågan om utformning uppkommit. 

 Vid nästa utskottsmöte kommer arbetet med kulturmiljöprogrammet 
närmare presenteras. Knappt 80 förslag har inkommit från 
allmänheten. God spridning över kommunen. 

 Arbetar med en ny trafikstrategi, plan att lägga fram denna i april. 

 Centrumutveckling, håller på ett tag till. Handikappramp utanför 
Einars byggs i nuläget. 

 Leksandsbron nominerad till ett ljuspris, vinnare utses i september. 

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

Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg samt verksamhetsekonom
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§ 17 Dnr 2019/67

Meddelande SB 2019

Beskrivning av ärendet
 Länsstyrelsen avslår överklagandet gällande  ärendet har 

överklagats till Mark- och miljödomstolen.  

 Länsstyrelsen upphäver strandsskyddsdispens för 

 Se bifogad länsrapport gällande folköl och tobak

 Byggchef Jonas Slars har på delegation begärt prövningstillstånd och 
överklagan av Mark- och miljödomstolens beslut i mål P 6536-18 
gällande installation av solceller på fastighet 

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Tacka för informationen och lägga denna till handlingarna
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§ 18 Dnr 2018/1576

Medborgarförslag - utrensning och gallring av buskage 
mellan Leksandsbröd och Övermo längs med riksväg 
70

Beskrivning av ärendet
Sammanfattning
Ett medborgarförslag angående att öppna upp för utsikt från RV 70 österut 
mot byarna på andra sidan älven har inkommit till kommunen. Förslaget går 
ut på att kommunen med hjälp av markägare gallrar och rensar upp hela 
sträckan ända ner mot älven för att skapa utsikt.
  
Beskrivning av ärendet
Det har under åren kommit förslag och synpunkter till kommunen om att 
öppna upp mellan åkrarna och älven öster om RV 70 längs den aktuella 
sträckan mellan Ytteråkerö och Övermo. Detta för att det skulle skapa en 
vacker vy över byarna på andra sidan älven. Ibland har förslag kommit med 
hänvisning till gamla bilder från området. Bilder från en tid då jordbruket var 
ett helt annat än idag och som gav ett annat och öppet landskap – skapat av 
djurens bete och bondens slit med att få in tillräckligt med vinterfoder. I 
princip all mark nära bebyggelse var attraktivt för åker, slåtter eller bete. 
Även lövtäkt var ett viktigt tillskott till vinterfodret. Idag har vi det motsatta 
problemet – gräs och löv är inte ett livsnödvändigt behov och det är inte 
attraktivt att hålla öppet på många platser då det mest kostar tid och resurser. 

Att öppna upp och hålla efter regelbundet är mycket skötselkrävande och 
därmed kostsamt. Även om man öppnar upp försiktigt och gör det på ”rätt” 
sätt kräver det regelbundet återkommande insatser. 

När marker lämnas att växa igen kan på sikt nya värden skapas och längs 
med älven har lövskogen växt upp under en längre period. Lövträd har en 
kortare livscykel än barrträd och många av träden har blivit gamla och börjat 
dö. Stora, gamla och döda lövträd är en viktig miljö för en rad arter t ex 
insekter som i sin tur blir mat för många fåglar. Därför ar stora delar av 
sträckan klassad som nyckelbiotop av skogsstyrelsen.
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Kommunen äger ingen mark längs sträckan och för närvarande ingår hela 
området i den omarrondering som pågår i västra Leksand. Under processen 
omarrondering är grundregeln att man inte får/ska avverka inom området. 
Alla ägor ingår i ett ”stort pussel” som ska sättas ihop på så bra sätt som 
möjligt och där värdet på marken inte ska ändras under tiden. 
Vidare måste man, om åtgärder ska vidtas inom området, vara medveten om 
den erosionsproblematik som kan uppstå om mark blottas. Med 
klimatförändringar och kraftigare regn blir detta allt mer viktigt att beakta. 

Med hänvisning till ovan nämnda är det inte en möjlig åtgärd för kommunen 
att arbeta med nu. 

Beslutsunderlag
Medborgarförslaget är en förståelig idé då det är en hänförande och lockande 
vy som nu enbart kan upplevas i korta glimtar. Dock är det under pågående 
omarrondering inte möjligt att göra åtgärder i området. Kommunen äger 
ingen mark i området och det är i stora delar ett värdefullt naturområde som 
även är erosionskänsligt.
Med hänvisning till de ovan nämnda omständigheterna är det inte en möjlig 
åtgärd för kommunen att arbeta med nu. På sikt kanske man kan finna 
lösningar och skapa utsiktsluckor ihop med kommande markägare. 

Ekonomi
Kostnader – svårt att uppskatta kostnader då området är brant och 
erosionskänsligt. 

Utskottet för samhällsbyggnads förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige:

1. Avslå förslaget då området ingår i omarrondering för västra Leksand 
och åtgärder under rådande omständigheter inte är möjligt.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen 
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§ 19 Dnr 2019/78

Tillsynsplan serveringstillstånd 2019

Beskrivning av ärendet
Alkohollagen är en skyddslagstiftning med mål att begränsa alkoholens 
skadeverkningar. Lagen begränsar tillgängligheten på alkohol genom att bara 
sådana serveringsställen som uppfyller alkohollagens högt ställda krav ska få 
tillstånd att servera alkohol. Den alkoholpolitiska hänsynen ska ha företräde 
framför företagsekonomiska och näringspolitiska ställningstaganden. 
Alkohollagen innehåller också bestämmelser om servering och detaljhandel 
med öl (folköl).

Syfte
Syftet med tillsynen är att förebygga och korrigera brister som kan
uppstå vid servering av alkoholdrycker och försäljning av folköl.
Tillsynsplanen ska bidra till att tillsynsarbetet sker strukturerat och mer 
effektivt. En tillsynsplan är ett hjälpmedel för kommunen för att prioritera 
och styra upp tillsynsarbetet i tid och inriktning. Det är kommunen och 
polisen som utövar den direkta tillsynen över restauranger med 
serveringstillstånd enligt alkohollagen.

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Anta föreslagen tillsynsplan för alkohol och folköl

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Miljöenheten 
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§ 20 Dnr 2019/219

Tillsynsplan tobak och e-cigaretter

Beskrivning av ärendet
Den som i sin näringsverksamhet säljer tobaksvaror eller elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare till konsumenter skall anmäla 
försäljningen hos den kommun där försäljningen sker. Anmälan skall göras 
senast när försäljningen påbörjas. 
Kommunen och polisen skall utöva tillsynen över försäljningsställena enligt 
tobakslagen. 
Tobaksvaror eller elektroniska cigaretter/påfyllningsbehållare som säljs till 
konsumenter skall tillhandahållas på ett sådant sätt att det går att kontrollera 
mottagarens ålder. Detta gäller även när försäljningen sker i automat, via 
postorder eller liknande (2005:369).
Varje försäljningsställe har skyldighet att utöva särskild tillsyn (egentillsyn) 
över att försäljningen sker i enlighet med bestämmelserna i tobakslagen och 
lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Kommunens tillsyn:
Tillsynen över försäljning av tobaksvaror ska främst inriktas på att ge råd 
stöd och information till försäljningsställena d.v.s. förebyggande tillsyn.
En av tobakslagens viktigaste mål är att förhindra försäljning av tobaksvaror 
och elektroniska cigaretter till minderåriga.

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Anta förslag till tillsynsplan för tobak och e-cigaretter

Beslutet skickas till
Miljöenheten 
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§ 21

Ansökan om bostadsanpassning 

Beskrivning av ärendet
Ansökan:
Ansökan lämnades 2018-05-14 och avsåg: Trapphiss och elrullstolsförvaring
Ansökan avslogs den 2018-06-28 av Utskottet för samhällsbyggnad.
Detta beslut överklagades 2018-07-27
Förvaltningsrätten i Falun upphävde det överklagade beslutet 2018-12-06 
och återförvisade ärendet till Leksands kommun för vidare utredning och 
beslut. 
Leksands kommun startade en ny utredning 2018-12-11. 
Lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag tillämpas då ansökan 
inkom innan den nya lagen om bostadsanpassningsbidrag (2018:222) trätt i 
kraft. 

Sektorns/avdelningens bedömning
Se utredning

Beslutsunderlag
Utredning 2019-01-23, ärendenummer 2019-L-005

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Avslag enligt §§ 6 och 9 lagen (1992:1574) om 

bostadsanpassningsbidrag.

2. Avslag enligt § 6 lagen (1992:1574) annan bygglagstiftning

- Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 8 Kap 4 §

- Plan- och byggförordningen (PBF 2011:338) 3 Kap 8 §

- Boverkets byggregler (BBR) föreskrifter och allmänna råd till 
följande lager och förordningar avsnitt 5

BBR avsnitt 5

- 5:334 Utformning av utrymningsvägar.
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Utrymningsvägar bör ha en fri bredd på minst 0,90 meter. Ledstänger 
och liknande får inkräkta med högst 0,10 meter per sida i 
utrymningsvägen. 

Enligt lagen om skydd vid olyckor (LSO 2003:778) får inte föremål i 
trappuppgångar försvårar eller förhindrar en trygg utrymning av 
byggnaden i händelse av brand

Enligt MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – är det 
viktigt att hålla trapphuset rent från sådant som hindrar framkomligheten. 

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

Av förarbetena framgår att bakgrunden till kravet på särskilda skäl vid 
köp eller byte av bostad är att det av kostnadsskäl är rimligt att en person 
med funktionsnedsättning vid köp eller byte väljer en bostads som är 
lämplig med hänsyn till hans eller hennes behov så att 
anpassningsåtgärder i möjligaste mån kan undvikas eller minimeras 
(proposition 1922/93:58, sidan 19).

Sökanden har inte visat att man haft särskilda skäl för valet av nuvarande 
bostaden, man har heller inte visat att man i tillräcklig omfattning försökt 
att hitta en bostad som är lämplig i förhållande till 
funktionsnedsättningen. Sökande har även blivit erbjuden ett flertal 
bostäder som man tackat nej till eller inte svarat på. 

Beslutet skickas till
Sökande 
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§ 22

Nybyggnad av kompletteringsbyggnad,  
, olovlig byggnation

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

Byggenheten har uppmärksammats om olovlig byggnation(påbörjat 
byggnation utan startbesked), på fastigheten 

Fastighetsägaren ringde själv och ville boka slutsamråd för byggnationen 
som var klar att ta i bruk.

Fastighetsägaren har informerats om gällande regler och påföljder. 
Byggherren har beretts tillfälle att yttra sig över tillsynsnoteringen och 
inkom med svar 2019-01-16, där de anger att de i glädjen över att bygglovet 
var beviljat, missat att tekniskt samråd och startbesked krävdes. 

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. Vid besök på platsen 2019-02-21, 
samma dag som ärendet tas upp för beslut har någon rättelse inte skett i 
ärendet.

Enligt 9 kap. 6 § 2 p § PBF, byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 
kap. 3 § PBL påbörja en sådan nybyggnad som kräver lov enligt 9 kap.2 § 
första stycket 21 eller 8 första stycket 2 a, 3 eller 4 PBL eller anmälan enligt 
6 kap. 5 § första stycket 2, 9 eller 10 innan byggnadsnämnden har gett ett 
startbesked är: 
 2. 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per 
kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.
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Sanktionsarean som underlag för tillbyggnadens sanktionsavgift är 37 m2– 
15 m2

 = 22 m2.

Om bygglov finns beviljat för åtgärden halveras sanktionsavgiften i enlighet 
med PBF 9 kap 3a §

Beslutsunderlag
Tillsynsnotering 2019-01-08
Yttrande byggherren 2019-01-16

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

fastighetsägaren till fastigheten  
, , ta ut en 

byggsanktionsavgift av:   
(0,25 x 46500)/2 + (46500 x 0,025 x 22)/2 = 8370 kronor,

2. Avgift: Faktura skickas separat 

Hur man överklagar
Om Du vill överklaga detta beslut skall Du skriva till Leksands kommun, 
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se.
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
Fastighetsägaren till fastigheten 
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§ 23

Om- och tillbyggnad av uthus, inreds som lägenhet, 
installation av solceller, 

Beskrivning
Fastighet:

Sökande: Maria Grunditz och Hans Göransson

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

Åtgärden avser bygglov för ändrad användning, tillbyggnad och installation 
av solceller.

Dala Vatten och avfall har inga invändningar mot sökt bygglov.

Beslutsunderlag
Ansökan 2018-12-18

Fasadritningar och sektion 2019-02-01

Planritning 2018-12-18

Situationsplan 2018-12-18

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

§.

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

Namn: Magnus Mårtensson

Adress: Hagagatan 8, 793 30 Leksand

3. Avgift: 7476 kronor (faktura skickas separat)

Motivering
Åtgärden ligger inom område med gällande detaljplan. 
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Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap. 
30 §.

Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet

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. Kontakta byggnadsinspektör Maths 
Ydron 2047-80496 i god tid innan.

Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 
förrän utskottet för samhällsbyggnad har gett ett slutbesked, om utskottet 
inte beslutar annat.
Utskottet för samhällsbyggnads beslut om startbesked upphör att gälla den 
dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet 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, eller e-post: kundtjanst@leksand.se.
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 expedieras till
Sökande
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§ 24

Nybyggnad fritidshus, 

Beskrivning
Fastighet:

Sökande:

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

Åtgärden avser nybyggnad av fritidshus på fastigheten  
färgsättningen på huset blir falurött med grått plåttak.

Stadsarkitekten har inga synpunkter på ansökt bygglov.

Beslutsunderlag
Ansökan 2018-11-01

Ritning 2019-01-23

Nybyggnadskarta 2018-01-23

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

§.

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

Namn: Nils Berglund

Adress: Djuravägen 1, 793 50 Leksand

3. Avgift: 11 407 kronor (faktura skickas separat)

Motivering
Åtgärden ligger inom område med gällande detaljplan. 
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Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap. 
30 §.

Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet

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. Kontakta byggnadsinspektör Maths 
Ydron i god tid innan.

Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 
förrän utskottet för samhällsbyggnad har gett ett slutbesked, om utskottet 
inte beslutar annat.
Utskottet för samhällsbyggnads beslut om startbesked upphör att gälla den 
dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet 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, eller e-post: kundtjanst@leksand.se.
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 expedieras till
Sökande
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§ 25

Nybyggnad av en/tvåbostadshus, garage,  

Beskrivning
Fastighet:

Sökande:

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

Åtgärden avser uppförande av en/tvåbostadshus med garage på fastigheten 
 Färgsättning blir faluröd med tegelröda betongpannor.

I detaljplan anges att utformning inom BF betecknat område skall byggnader 
ges en sådan yttre utformning (färg och form) som är hävd inom bygden.

Dala Vatten har yttrat sig enligt följande: Fastigheten ligger inom 
verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen. Någon 
förbindelsepunkt finns inte i dagsläget men kan anläggas bifogat underlag. 
DVAAB har inga noteringar om att anläggningsavgiften för fastigheten 
skulle vara betald. Vid anslutning utgår anläggningsavgift enligt gällande 
taxa.  Fastighetsägaren uppmanas att i god tid före planerad byggstart 
ansöka om anslutning till det allmänna VA-nätet, varefter Dala Vatten och 
Avfall AB, upprättar/meddelar förbindelsepunkter för VA. Yttrandet bifogas 
beslutet.

DVAAB har ingen övrig erinran om att bygglov beviljas enligt ansökan.   

Dala Energi påpekar att de har en 10 KV ledning som passerar fastigheten 
på västra sidan. I övrigt har de inga ledningar som berör fastigheten. Ingen 
byggnation får ske ovan ledningen, och i övrigt har man inga synpunkter.
Stadsarkitekten har inga synpunkter på ansökt bygglov.

Fastigheten ligger i anslutning till en ravin som utpekas 
som riskområde för ras- och skred. En geoteknisk undersökning skall 
därför göras innan startbesked kan ges som redovisar 
jordartsförhållande och grundläggningssätt för att undvika ev. 
sättningar eller ras- och skred.
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Beslutsunderlag
Ansökan 2018-12-20
Ritning 2019-02-06
Situationsplan 2019-02-06

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

§.

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

Namn: Niklas Ek

Adress: Runnvägen 24, 791 53 Falun

3. Avgift: 22 764 kronor (faktura skickas separat)

Motivering
Åtgärden ligger inom område med gällande detaljplan. 

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

Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet

2. Remissyttrande från Dala Vatten och Dala Energi

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. Kontakta byggnadsinspektör Maths 
Ydron i god tid innan.

Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 
förrän utskottet för samhällsbyggnad har gett ett slutbesked, om utskottet 
inte beslutar annat.
Utskottet för samhällsbyggnads beslut om startbesked upphör att gälla den 
dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §).

Hur man överklagar
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Om Du vill överklaga detta beslut skall Du skriva till Leksands kommun, 
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se.
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 expedieras till
Sökande
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§ 26

Nybyggnad av båthus, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

Åtgärden avser nybyggnad av 3 st båthus. För området gäller detaljplan. 
Åtgärden överensstämmer med gällande detaljplan.

Strandskyddet är sedan tidigare upphävt inom båthusområde inom 
detaljplanen.

Beslutsunderlag
Ansökan 2019-01-14

Ritning 2019-01-14

Situationsplan 2019-01-14

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

§.

2. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av PBL 10 
kap. 23 §. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta 
ärende

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

3. Avgift: 9090 kronor (faktura skickas separat)

Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa 2019-01-21 och beslut 
fattades 2019-02-21, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för 
handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 
12 kap. 8 a § plan- och bygglagen(2010:900). Hur avgiften är 
fastställd framgår av bilagan.
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Motivering
Åtgärden ligger inom område med gällande detaljplan. 

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

Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet

2. Kontrollplan

Upplysningar
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, eller e-post: kundtjanst@leksand.se.
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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§ 27

Nybyggnad av fritidshus, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

Ansökan avser bygglov och strandskyddsdispens för fritidshus. 
Förhandsbesked och strandskyddsdispens beviljades för två tomter 2013, 
varav det här gäller den ena, den andra är numera bebyggd. Detaljplan eller 
områdesbestämmelser finns inte för området. Området har riksintresse ur 
naturvårdssynpunkt. Platsen är belägen ca 80 m från sjön Sångens strand. 

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.

Miljöchefen tillstyrker uppförande av fritidshus, avloppsfrågan bedöms 
kunna lösas för fastigheten.

Fastigheten ligger även inom område där särskilda 
hushållningsbestämmelser enligt miljöbalkens (MB) 4 kap. ska iakttas med 
hänsyn till natur- och kulturvärdena och är därför av riksintresse. Sången och 
delar av dess stränder är ett Natura 2000-område men den aktuella 
fastigheten ligger utanför detta inom ett etablerat fritidshusområde.

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

Beslutsunderlag
Ansökan 2019-01-14
Ritning 2019-01-14
Situationsplan 2019-01-14

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

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

3. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag:
Namn: Kjell Wikström
Adress: Rättvik

4. Avgift: 14 647 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa 2019-01-14 och beslut fattades 
2019-02-21, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har 
hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och 
bygglagen(2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår av bilagan.

Motivering
Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18c kan 
anföras att den aktuella platsen är avskuren från stranden av en väg. Trots att 
vägen är en mindre trafikerad väg har utskottet för samhällsbyggnad gjort 
bedömningen att den uppfyller strandskyddets syfte med avskiljning. 
Allmänhetens tillträde till strandområdet begränsas inte av en etablering på 
platsen då det idag redan finns fritidshus på samma avstånd eller närmare 
stranden längs vägen. Växt- och djurlivet bedöms inte påverkas.

Utskottet för samhällsbyggnad har gjort en avvägning mellan de allmänna 
och enskilda intressena och kommit fram till att de enskilda intressena är 
starkare och därför bör få företräde före de allmänna. Genom kommunens 
beslut 2013 att meddela förhandsbesked och strandskyddsdispens för 
bebyggelse på två nya fastigheter, där denna utgör den ena, den andra är 
numera bebyggd, och genom Lantmäterimyndighetens beslut 2014 att bilda 
fastigheten  har fastigheten befunnits lämplig för bebyggelse. 
Därför krävs starka skäl för att vägra en nybyggnad i enlighet med 
avstyckningens ändamål om ansökningen om bygglov och 
strandskyddsdispens görs i nära anslutning till fastighetsbildningen. Först 
sedan fem år förflutit anses enligt praxis kommunen kunna bortse från 
fastighetsbildningsbeslutet. Det är i mars 2019 fem år sedan fastigheten 
styckades av och utskottet för samhällsbyggnad ser ingen anledning att göra 
någon annan bedömning än att platsen är lämplig för bebyggelse och 
strandskyddsdispens bör därför kunna beviljas.

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.
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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 §).

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.
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, eller e-post: kundtjanst@leksand.se.
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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§ 28 Dnr 2019/114

Nybyggnad av ostagat kommunikationstorn, 42 m, med 
teknikbod, Tällberg 25:24

Beskrivning av ärendet
Fastighet: TÄLLBERG 25:24

Sökande: Net4Mobility HB
Kaserngården 4
791 40 FALUN

Ansökan avser nybyggnad av ostagat kommunikationstorn 42 m högt samt 
teknikbod. Aktuell plats är belägen vid Tällbergs sjögårdar. Detaljplan finns 
för området. Aktuell plats är markerad i detaljplanen med beteckningen E2, 
vilket bestämmer markanvändningen till, teknisk anläggning, 
transformatorstation. Indexsiffran 2 preciserar markanvändningen till enbart 
transformatorstation.

Utskottet för samhällsbyggnad gör tolkningen att ett ostagat, 42 m högt 
kommunikationstorn inte överensstämmer med gällande detaljplan

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Utskottet för samhällsbyggnad saknar med hänvisning till 

ovanstående möjlighet att uttala en positiv inställning till aktuell 
ansökan.

2. Sökanden ges möjlighet att ta del av ovanstående och inkomma med 
synpunkter inom tre veckor efter mottagandet av detta protokoll.

Beslutet skickas till
Sökanden
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Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

§ 29

Nybyggnad av fristående uterum, Attefall, anmälan, 

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

Ärendet avser anmälan om uppförande av fristående 
uterum/Attefallsbyggnad och strandskyddsdispens för byggnaden.

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.

Fastigheten är sedan tidigare bebyggd med fritidshus.

Beslutsunderlag
Anmälan ingiven 2019-01-21
Situationsplan 2019-02-14
Ritning 2019-02-10

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: 4607 kronor (faktura skickas separat.)

Avgiften för anmälan är i enlighet med fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa 2019-02-14 och beslut 
fattades 2019-02-21, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för 
handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 
kap. 8 a § plan- och bygglagen(2010:900). Hur avgiften är fastställd 
framgår av bilagan.
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Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

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.

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, eller e-post: kundtjanst@leksand.se.
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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