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Byggnadsnämnden 
Plats och tid: Miljö-och byggnadsförvaltningen/ Teams, 2021-12-06 kl. 

13:15-16:00 

Beslutande: Anders Borg (C) 
Pia Ström (S) 
Bo Lindblad (C) 
Lars-Olov Simu (KD) 
Anders Rosell (S) 
 

Övriga deltagare: Lena Bergman, Förvaltningschef 
Tommy Ek, Bitr. förvaltningschef och stadsarkitekt 
Per-Olof Olsson, Bygglovschef 
Sofia Juhlin Ulriksen, Nämndsekreterare 
 

Utses att justera: Pia Ström 

Justeringens 
plats och tid: 

Miljö- och byggnadsförvaltningen Dalagatan 1, 2021-12-08 

Underskrifter: ______________________________________ 

Sofia Juhlin Ulriksen, sekreterare 

 

 65 - 75 

 ______________________________________ 

Anders Borg, ordförande 

 

 

 ______________________________________ 

Pia Ström, justerare 

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum: 2021-12-06 

Överklagningstid: 2021-12-15 - 2022-01-05 

Anslaget sätts upp: 2021-12-15 Anslaget tas ner: 2022-01-06 

Förvaringsplats för protokollet: Miljö-och byggnadsförvaltningen 
 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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Innehållsförteckning 
Revidering av delegationsordning 3 

Grevinnan 4, Bygglov för nybyggnad av två komplementbyggnader 3 

Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad 8 

Bygglov för nybyggnad av fritidshus 11 

Orsa Kyrkby 24:12, Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad och 
nybyggnad av tälthall 

15 

Orsa 1:13, Bygglov för nybyggnad av mast och teknikbod 19 

Orsa 1:14, Bygglov och startbesked för nybyggnad av torn och teknikbod 22 

Stackmora 25:5, Bygglov för nybyggnad av tälthall 26 

Informationsärenden 29 

Delegationsbeslut 30 

Delgivningar 32 
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§ 65 OK BN 2021/00294-4 

 

Revidering av delegationsordning 
Beslut 
Byggnadsnämnden antar upprättat förslag till reviderad delegationsordning med tillägg 
att punkt 6.3 ska ske i dialog med Byggnadsnämnden och HR.  

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnadsförvaltningens delegationsordning är ett dokument som löpande 
uppdateras utifrån lagförändringar, ändrade arbetsuppgifter och 
organisationsförändringar. Vid denna revidering har delegationsordningen även 
anpassats enligt gällande mall för styrdokument.  

Miljö- och byggnadsförvaltningen ser ett behov av att revidera Byggnadsnämndens 
delegationsordning genom att lägga till nedanstående:  

- Delegation i ärenden för upphandling/ ekonomi 
- Delegation för personalärenden för förvaltningschef och enhetschef 
- Delegation för arbetsmiljöärenden 

 
Delegationsordningen har uppdaterats så att paragrafer och text överensstämmer med 
de senaste ändringarna i kommunallagen och förvaltningslagen. Delegationsordningen 
är baserad på Sveriges kommuner och regioners senaste vägledningsmaterial. 

Beslutsunderlag 
Reviderad delegationsordning, daterad 2021-11-22 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden antar upprättat förslag till reviderad delegationsordning.  
 
Byggnadsnämndens beslutsgång 
Yrkanden 
Anders Borg (C) yrkar att Byggnadsnämnden antar upprättat förslag till reviderad 
delegationsordning, med tillägg att punkt 6.3 ska ske i dialog med Byggnadsnämnd och 
HR. 
 
Anders Rosell (S) yrkar bifall till Anders Borgs (C) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att Byggnadsnämnden bifaller Anders Borgs (C) yrkande och antar 
upprättat förslag till reviderad delegationsordning, med tillägg att punkt 6.3 ska ske i 
dialog med Byggnadsnämnd och HR. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 66 OK BN 2021/00169-27 

 

Grevinnan 4, Bygglov för nybyggnad av två 
komplementbyggnader 
Beslut 
Byggnadsnämnden beviljar sökt bygglov för nybyggnad av två komplementbyggnader 
på fastigheten Grevinnan 4 med stöd av 9 kap. 31 c § plan- och bygglagen, men 
byggnationen får inte påbörjas innan du har fått ett beslut om startbesked. 

De två komplementbyggnader samt plank som redovisas på fastigheten Grevinnan 8 
utgår och hanteras inte i detta beslut om bygglov.  

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Byggherren kontaktar byggnadsinspektör för 
tekniskt samråd.  

Till tekniskt samråd ska följande handlingar lämnas in: 

- Kontrollplan 
- Redovisning av dagvattenhantering 

 

Startbesked meddelas separat då tekniskt samråd har hållits erforderliga handlingar 
inkommit och godkänts.  

Avgiften för bygglovet är 10 775 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
Faktura skickas separat. 

Ärendet blev komplett den 2021-11-02. Det bedöms att ärendet har handlagts inom 
lagstiftad tid i enlighet med 9 kap. 27 § plan- och bygglagen. 
I detta ärende krävs utstakning. Kostnader för detta ingår inte i bygglovsavgiften. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av två komplementbyggnader (carportar) om 
122,1 m2 vardera. Carportarna kommer tillsammans att inrymma 18 parkeringsplatser.  

Byggnaderna uppförs med sadeltak som bekläds med svart plåt. Väggfasader bekläds 
med en stående träpanel som målas faluröd.  

Ansökan gäller endast de två carportar som byggs på fastigheten Grevinnan 4. De två 
carportar samt plank som redovisas på fastigheten Grevinnan 8 utgår. 

Planförhållanden 
För området gäller detaljplan Dp 71 som vann laga kraft 1989-07-21.  

Åtgärden strider mot detaljplanen. 

En av carportarna placeras delvis på mark som ska användas för transformatorstation 
ca 14 m2 och på prickmark som enligt detaljplanen inte får bebyggas ca 85,5 m2. 

Enligt detaljplanen så placeras byggnaderna inom ett fornlämningsområde.  
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Remisser och yttranden från grannar 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra 
sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen.  

Yttrande från Miljönämnden: 
Dagvattenhantering bör ske i enlighet med kommunens dagvattenprogram. 

Yttrande från Länsstyrelsen: 
Inga synpunkter. 
 
Yttrande från Orsa kommun (fastighetsägare av Grevinnan 8): 
Bygglov för carport på fastigheten Grevinnan 8 medges inte. 
 
Yttrande från Nodava: 
Ingen erinran. 
 

Motiv för beslut 
Lagstöd 
Enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen: Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett 
område med detaljplan, om 
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 
a) överensstämmer med detaljplanen, eller 
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare 
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en 
fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen 
fastighetsbildningslagen (1970:988), 
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och 
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje 
stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 
13, 17 och 18 §§. 
Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b eller 
c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första 
stycket 1. Lag (2014:900). 

Enligt 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen: Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a 
§ 2 får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller 
områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller 
områdesbestämmelsernas syfte och 
1. avvikelsen är liten, eller 
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna 
användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900). 

Enligt 9 kap. 31 c § plan- och bygglagen: Efter det att genomförandetiden för en 
detaljplan har gått ut får bygglov utöver vad som följer av 31 b § ges för en åtgärd som 
avviker från detaljplanen, om åtgärden 
1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett 
angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse, eller 
2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som 



 

PROTOKOLL 
BYGGNADSNÄMNDEN 
Sammanträdesdatum: 2021-12-06 
Dokument nr: OK BN 2015/00202-131 

6(32) 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

utgör ett lämpligt komplement till den användning som har 
bestämts i detaljplanen. Lag (2014:900). 

Motivering 
Sökt åtgärd bedöms inte överensstämma med gällande detaljplan. Då detaljplanens 
genomförandetid har gått ut och åtgärden bedöms vara förenlig med detaljplanens 
syfte får bygglov ges för åtgärder som tillgodoser ett angeläget gemensamt behov.  

Upplysningar 
Du som byggherre ansvarar över att kontrollera var ledningar och annan nergrävd 
infrastruktur finns innan du påbörjar markarbete. Du bör även kontrollera om 
fastigheten belastas av någon form av servitut. 
 
Innan ni får påbörja åtgärden måste ett startbesked meddelas enligt 10 kap. 3 § plan- 
och bygglagen. Om åtgärden påbörjas innan startbesked lämnats debiteras en 
sanktionsavgift enligt 9 kap. plan- och byggförordningen. 
 
Bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år 
och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. 
Detta beslut annonseras offentligt i Post- och Inrikes Tidningar. 
Beslutet vinner laga kraft tidigast fyra veckor efter annonseringen, om ingen har 
överklagat beslutet innan dess. 
Angränsande markägare kommer att underrättas om annonseringen. 
 
Tidigast fyra veckor efter annonseringen i Post- och Inrikes Tidningar får åtgärden i 
beslutet påbörjas, om startbesked har meddelats. 
Även om beslutet inte har vunnit laga kraft efter fyra veckor får byggherren, på egen 
risk, påbörja arbetet om startbesked har meddelats. 
 
Du kan själv kontrollera datumet för annonsering på: 
https://poit.bolagsverket.se/poit/  

 
Byggherre kallas den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- 
eller markarbeten. 

Beslutsunderlag 
Ansökan, inkom 2021-05-25 
Situationsplan, inkom 2021-09-01 
Fasadritning, inkom 2021-09-01 
Planritning, inkom 2021-09-07 
Yttrande från Orsa kommun (samhälle), inkom 2021-09-07 
Yttrande från Länsstyrelsen, inkom 2021-11-02 
Yttrande från Miljönämnden, inkom 2021-06-07 
Yttrande från Nodava, inkom 2021-09-13 
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Miljö-och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beviljar sökt bygglov för nybyggnad av två komplementbyggnader 
på fastigheten Grevinnan 4 med stöd av 9 kap. 31 c § plan- och bygglagen, men 
byggnationen får inte påbörjas innan du har fått ett beslut om startbesked. 

Byggnadsnämndens beslutsgång 
Ordföranden finner att Byggnadsnämnden bifaller Miljö-och byggnads förvaltningens 
förslag till beslut och beviljar sökt bygglov för nybyggnad av två komplementbyggnader 
på fastigheten Grevinnan 4.  

 

Sändlista 
BRF Grevinnan, Älvgatan 1B, 794 30 Orsa 
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§ 67 OK BN 2021/ 

 

Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad 
Beslut 
Byggnadsnämnden avslår sökt bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på 
fastigheten XX med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen.  

Avgiften för bygglovet är 2 378 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
Faktura skickas separat. 

Ärendet blev komplett den 2021-10-15. 

Det bedöms att ärendet har handlagts inom lagstiftad tid i enlighet med 9 kap. 27 § 
plan- och bygglagen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten XX i Orsa 
kommun. Byggnaden uppförs i en våning och får en byggnadsarea på ca 29 m2. 
Grundläggning sker med platta på mark, fasaden bekläs med gråbrun liggande träpanel 
som behandlas med järnvitriol och sadeltaket beläggs med svart falsad plåt.  

Planerad byggnation uppförs ca 2,5 m från fastighetsgräns XX. 

Planförhållanden 
För området gäller detaljplan (Dp 101) som vann laga kraft 2006-07-19. Sökt åtgärd 
strider mot detaljplanen.  

Enligt detaljplanen får med punktprickning betecknad mark inte bebyggas. 

Byggnaden föreslås delvis, 9,0 m2 (ca 31 %) uppföras på mark som inte får bebyggas. 

Uthus/gäststuga får ha en byggnadsarea av högst 20 m2.  

Uthus/gäststuga upptar med föreslagen nybyggnad en sammanlagd areal om ca 49 m², 
vilket är en avvikelse på ca 29 m2 (ca 145 %). 

Exploateringsgraden på fastigheten uppgår med föreslagen åtgärd till ca 14,2 procent. 

Remisser och yttranden från grannar 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra 
sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Berörda sakägare har inte framfört 
några synpunkter mot sökt åtgärd. 

Yttrande utan erinran har inkommit från Nodava. Se bilagor för att ta del av 
yttrandet i sin helhet. 
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Motiv för beslut 
Lagstöd 
Enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen: Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett 
område med detaljplan, om 
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 
a) överensstämmer med detaljplanen, eller 
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare 
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en 
fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen 
fastighetsbildningslagen (1970:988), 
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och 
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje 
stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 
13, 17 och 18 §§. 

Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b eller 
c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första 
stycket 1. Lag (2014:900). 

Enligt 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen: Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a 
§ 2 får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller 
områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller 
områdesbestämmelsernas syfte och 
1. avvikelsen är liten, eller 
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna 
användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900). 

Motivering 
Då sökt åtgärd i form av nybyggnad av komplementbyggnad avviker mot detaljplanen 
på två punkter görs bedömningen att sökt åtgärd ej överensstämmer med gällande 
detaljplan. 

Det bedöms sammantaget att de två avvikelserna ej är en sådan liten avvikelse enligt 9 
kap. 31 b § plan- och bygglagen och att sökt åtgärd bör avslås. 

Upplysningar 
Detta beslut kan överklagas enligt 13 kap. 3 § plan- och bygglagen. 
Besvärshänvisning bifogas. 
 

Beslutsunderlag 
Ansökan, inkom 2021-08-16 
Situationsplan, inkom 2021-11-23 
Plan- fasad- och sektionsritning, inkom 2021-10-07 
Fasadritningar, inkom 2021-10-15 
Yttrande från Nodava, inkom 2021-08-27 
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Miljö-och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden avslår sökt bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på 
fastigheten XX med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen.  

Byggnadsnämndens beslutsgång 
Yrkanden 
Anders Borg (C) yrkar att Byggnadsnämnden beviljar sökt bygglov för nybyggnad av 
komplementbyggnad på fastigheten Hansjö 135:120. 
 
Bo Lindblad (C) yrkar bifall till Anders Borgs (C) yrkande.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Miljö-och byggnadsförvaltningens förslag till beslut mot Anders 
Borgs (C) yrkande mot varandra och finner att Byggnadsnämnden bifaller Miljö-och 
byggnadsförvaltningens förslag till beslut och avslår sökt bygglov för nybyggnad av 
komplementbyggnad. 

Reservationer 
Anders Borg (C) och Bo Lindblad (C) reserverar sig mot beslutet 
 

Sändlista 
Sökanden  
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§ 68 OK BN 2021/ 

 

Bygglov för nybyggnad av fritidshus 
Beslut 
Byggnadsnämnden beviljar sökt bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten XX 
med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, men byggnationen får inte påbörjas 
innan du har fått ett beslut om startbesked. 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Byggherren kontaktar byggnadsinspektör för 
tekniskt samråd. Vid det tekniska samrådet ska den kontrollansvarige närvara.  

Innan tekniskt samråd ska följande handlingar lämnas in: 

- Beviljad dispens från Länsstyrelsen avseende ingrepp i biotopskyddat 
odlingsröse. 

- Projektanpassad kontrollplan 
- Konstruktionshandlingar/beräkningar 
- Teknisk beskrivning 
- Situationsplan med redovisad avloppsanläggning 
- Prestandadeklaration på eldstaden och rökkanal  

Byggnationen får inte påbörjas utan att startbesked meddelats. Startbesked meddelas 
separat då tekniskt samråd har hållits och erforderliga handlingar inkommit och 
godkänts.  

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

Avgiften för bygglovet är 25 656 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
Faktura skickas separat. 

Ärendet blev komplett den 2021-03-30. 

Handläggningstiden för ärendet har förlängts 2021-06-08 

Det bedöms att ärendet har handlagts inom lagstiftad tid i enlighet med 9 kap. 27 § 
plan- och bygglagen.  

I detta ärende krävs utstakning, kostnader för detta ingår inte i bygglovsavgiften. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten XX i Orsa kommun. 
Fritidshuset uppförs i två våningar och får en byggnadsarea på ca 104,3 m2. Grundläggs 
med platta på mark. Fasaden bekläs med faluröd stående träpanel med gröna dörrar, 
röda vindskivor och knutar. Sadeltaket beläggs med tegelrött lertegel. En eldstad 
kommer att installeras i byggnaden. Avlopp sker via enskild anläggning. 

Planförhållanden 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 
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Området är inom antagen översiktsplan för Orsa kommun som vann laga kraft 1 
november 2019. 

Området är av riksintresse för friluftslivet samt av riksintresse för turism och friluftsliv 
enligt 4 kap. 2 § miljöbalken. 

Området är av riksintresse för naturmiljö. 

Fastigheten ligger inom område med värdefulla odlingslandskap och omfattas av en 
nationell bevarandeplan för odlingslandskap. 

I området har det genomförts en jordbruksinventering - 76 där området fick klassen B. 

På fastigheten och intill planerad byggnation finns odlingsröse. 

Inga kända fornlämningar finns. 

Området är utom utbredningsområde för 100-årsflöde. 

I detta ärende anses det obehövligt att redovisa beräknade värden för 
omgivningsbuller. Det bedöms inte uppstå betydande omgivningsbuller vid byggnaden. 

Remisser och yttranden från grannar 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra 
sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen.  

Yttranden har inkommit från Miljönämnden och LRF. Se bilagor för att ta del av 
yttrandena i sin helhet. 

Motiv för beslut 
Lagstöd 
Enligt 2 kap. 2 § plan- och bygglagen och 3 kap. 1 § miljöbalken ska prövningen 
av lov eller förhandsbesked syfta till att mark- och vattenområden används för det eller 
de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och 
behov. Företräde ska ges sådan användning som från allmän synpunkt medför en god 
hushållning. 

Enligt 2 kap. 5 § plan- och bygglagen Vid planläggning och i ärenden om bygglov 
eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till 
mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 
1. människors hälsa och säkerhet, 
2. jord, berg- och vattenförhållandena, 
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, 
elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt, 
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt 
bullerstörningar, och 
5. risken för olyckor, översvämning och erosion. 

Enligt 9 kap. 31 § plan- och bygglagen:  
Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden 
1. inte strider mot områdesbestämmelser, 
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och 
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 
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12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i 
områdesbestämmelser. Lag (2014:900). 

Enligt 3 kap 4§ miljöbalken: Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. 

Motivering 
Planerad byggnation äger rum i anslutning till befintlig bebyggelse. Föreslagen 
tomtplats var ursprungligen något större men har efter dialog med sökanden ändrats 
för att minska andelen jordbruksmark som tas i anspråk. Sökt bygglov bör därför 
kunna beviljas.  

Upplysningar 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetens samtliga ägare. 

Du som byggherre ansvarar över att kontrollera var ledningar och annan nergrävd 
infrastruktur finns innan du påbörjar markarbete. Du bör även kontrollera om 
fastigheten belastas av någon form av servitut. 

Innan ni får påbörja åtgärderna måste startbesked meddelas enligt 10 kap 3 § plan- 
och bygglagen. Om åtgärden påbörjas innan startbesked lämnats debiteras en 
sanktionsavgift enligt 9 kap plan- och byggförordningen. 

Bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år 
och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. 

Detta beslut annonseras offentligt i Post- och Inrikes Tidningar. 

Beslutet vinner laga kraft tidigast fyra veckor efter annonseringen, om ingen har 
överklagat beslutet innan dess. 

Angränsande markägare kommer att underrättas om annonseringen. 

Tidigast fyra veckor efter annonseringen i Post- och Inrikes Tidningar får åtgärden i 
beslutet påbörjas, om startbesked har meddelats. 

Även om beslutet inte har vunnit laga kraft efter fyra veckor får byggherren, på egen 
risk, påbörja arbetet om startbesked har meddelats. 

Du kan själv kontrollera datumet för annonsering på: 
https://poit.bolagsverket.se/poit/  

Åtgärden kan kräva tillstånd från Miljönämnden. 

Åtgärden kräver tillstånd från Länsstyrelsen avseende ingrepp i biotopskyddat 
odlingsröse.  

Byggherre kallas den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- 
eller markarbeten. 

Beslutsunderlag 
Ansökan, inkom 2021-08-03 
Plan- och sektionsritning, inkom 2021-08-03 
Anmälan om kontrollansvarig, inkom 2021-08-03 
Yttrande från Miljönämnden, inkom 2021-08-18 
Tillstånd för avloppsanläggningen från Miljönämnden, inkom 2021-09-03 
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Fasadritningar, inkom 2021-09-13 
Nybyggnadskarta, inkom 2021-09-13 
Yttrande från LRF, inkom 2021-11-19 
Beslut om förlängd handläggningstid, daterat 2021-11-19 
Nybyggnadskarta med tomtplatsavgränsning, inkom 2021-12-06 

Miljö-och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden avslår sökt bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten XX 
med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen. 

Byggnadsnämndens beslutsgång  
Yrkande 
Anders Borg (C) yrkar att sökt bygglov för fritidshus på fastigheten XX, med tillägg att 
tomtplatsavgränsningen rätas ut mot den fastighetsgräns som angränsar vägen, ska 
beviljas.  
 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Miljö-och byggnadsnämndens förslag till beslut mot Anders Borgs 
(C) yrkande och finner att Byggnadsnämnden bifaller Anders Borgs (C) yrkande och 
beviljar sökt bygglov för fritidshus på fastigheten XX, med tillägg att 
tomtplatsavgränsningen rätas ut mot den fastighetsgräns som angränsar vägen, ska 
beviljas.  

Sändlista 
Sökanden:  
Kontrollansvarig, för kännedom 
Länsstyrelsen, för kännedom 
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§ 69 OK BN 2021/00281-21 

 

Orsa Kyrkby 24:12, Bygglov för tillbyggnad av 
industribyggnad och nybyggnad av tälthall 
Beslut 
Byggnadsnämnden beviljar sökt bygglov för tillbyggnad av industribyggnad och 
nybyggnad av tälthall på fastigheten Orsa Kyrkby 24:12 med stöd av 9 kap. 31 b § 
plan- och bygglagen, men byggnationen/åtgärden får inte påbörjas innan du har fått 
ett beslut om startbesked. 

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

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Byggherren kontaktar byggnadsinspektör för 
tekniskt samråd. Vid det tekniska samrådet ska den kontrollansvarige närvara.  

Innan tekniskt samråd ska följande handlingar lämnas in: 

- Projektanpassad kontrollplan 
- Brandskyddsbeskrivning 

 
Byggnationen får inte påbörjas utan att startbesked meddelats. Startbesked meddelas 
separat då tekniskt samråd har hållits erforderliga handlingar inkommit och godkänts.  

Avgiften för bygglovet är 33 484 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
Faktura skickas separat. 

Ärendet blev komplett den 2021-10-01. 

Det bedöms att ärendet har handlagts inom lagstiftad tid i enlighet med 9 kap. 27 § 
plan- och bygglagen. 

Redovisad carport utgår från sökt bygglov. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av industribyggnad och nybyggnad av tälthall på 
fastigheten Orsa Kyrkby 24:12 i Orsa kommun. Tillbyggnaden uppförs i en våning och 
får en byggnadsarea på ca 106,5 m2. Grundläggning sker med platta på mark. Fasaden 
bekläs med mörkgrå stående träpanel och natureloxerade fönsterpartier i aluminium. 
Pulpettaket beläggs med svart papp.  
En skylt kommer att flyttas från befintlig byggnad och monteras på tillbyggnadens 
norra fasad. 

Tälthallen får en byggnadsarea på 200 m2 med en nockhöjd på ca 6,1 m. 
Fasaden bekläs av en mörkgrå tältduk och taket beläggs av en vit tältduk.  

Redovisad carport utgår på egen begäran från sökt bygglov. 
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Ett tillsynsärende (OK BN 2021/00296) är upprättat på fastigheten gällande aktuell 
tälthall. 

Planförhållanden 
För området gäller detaljplan (Sp 32) som vann laga kraft 1974-10-24. Sökt åtgärd 
strider mot detaljplanen.  

Enligt detaljplanen får med punktprickning betecknad mark inte bebyggas. 

Byggnaden föreslås delvis, ca 43 m2 (ca 8 %) uppföras på mark som inte får bebyggas. 

Remisser och yttranden från grannar 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra 
sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Berörda sakägare har inte framfört 
några synpunkter mot sökt åtgärd. 

Yttranden har inkommit från Orsa kommun, Miljönämnden och Nodava. Se bilagor 
för att ta del av yttrandena i sin helhet. 

Motiv för beslut 
Lagstöd 
Enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen: Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett 
område med detaljplan, om 
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 
a) överensstämmer med detaljplanen, eller 
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare 
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en 
fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen 
fastighetsbildningslagen (1970:988), 
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och 
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje 
stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 
13, 17 och 18 §§. 
Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b eller 
c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första 
stycket 1. Lag (2014:900). 

Enligt 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen: Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a 
§ 2 får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller 
områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller 
områdesbestämmelsernas syfte och 
1. avvikelsen är liten, eller 
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna 
användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900). 
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Motivering 
Åtgärden bedöms inte medföra någon betydande olägenhet för omgivningen och 
uppfyller de krav i 2 kap och 8 kap. plan- och bygglagen som anges i 9 kap. 30§ 
plan- och bygglagen. 

Upplysningar 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetens samtliga ägare. 

Du som byggherre ansvarar över att kontrollera var ledningar och annan nergrävd 
infrastruktur finns innan du påbörjar markarbete. Du bör även kontrollera om 
fastigheten belastas av någon form av servitut. 

Innan ni får påbörja åtgärden måste ett startbesked meddelas enligt 10 kap. 3 § plan- 
och bygglagen. Om åtgärden påbörjas innan startbesked lämnats debiteras en 
sanktionsavgift enligt 9 kap. plan- och byggförordningen. 

Bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år 
och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. 

Detta beslut annonseras offentligt i Post- och Inrikes Tidningar. 

Beslutet vinner laga kraft tidigast fyra veckor efter annonseringen, om ingen har 
överklagat beslutet innan dess. 

Angränsande markägare kommer att underrättas om annonseringen. 

Tidigast fyra veckor efter annonseringen i Post- och Inrikes Tidningar får åtgärden i 
beslutet påbörjas, om startbesked har meddelats. 

Även om beslutet inte har vunnit laga kraft efter fyra veckor får byggherren, på egen 
risk, påbörja arbetet om startbesked har meddelats. 

Du kan själv kontrollera datumet för annonsering på: 
https://poit.bolagsverket.se/poit/  

Byggherre kallas den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- 
eller markarbeten. 

Ett separat tillsynsärende (OK BN 2021/00296) är upprättat och frågan om 
byggsanktionsavgift hanteras i det ärendet. Ni som byggherre kommer att bli 
kommunicerad om förslag till beslut om sanktionsavgift innan byggnadsnämnden tar 
upp ärendet för beslut. 

Beslutsunderlag 
Ansökan, inkom 2021-10-01 
Situationsplan, inkom 2021-10-01 
Planritning, befintlig byggnad, inkom 2021-10-01 
Planritning, tillbyggnad, inkom 2021-10-01 
Fasadritning, befintlig byggnad, inkom 2021-10-01 
Fasad- och sektionsritning, tillbyggnad, inkom 2021-10-01 
Illustrationer, inkom 2021-10-01 
Anmälan om kontrollansvarig, inkom 2021-10-01 
Yttrande från Orsa kommun, inkom 2021-10-11 
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Yttrande från Miljönämnden, inkom 2021-10-19 
Yttrande från Nodava, inkom 2021-10-21 
Produktblad tälthall, inkom 2021-11-22 
Plan-, fasad- och sektionsritning, tälthall, inkom 2021-11-22 
 

Miljö-och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beviljar sökt bygglov för tillbyggnad av industribyggnad och 
nybyggnad av tälthall på fastigheten Orsa Kyrkby 24:12 med stöd av 9 kap. 31 b § plan- 
och bygglagen, men byggnationen/åtgärden får inte påbörjas innan du har fått ett 
beslut om startbesked. 

Byggnadsnämndens beslutsgång 
Ordföranden finner att byggnadsnämnden bifaller Miljö- och byggnadsförvaltningens 
förslag till beslut och beviljar sökt bygglov för tillbyggnad av industribyggnad och 
nybyggnad av tälthall på fastigheten Orsa Kyrkby 24:12.  

Sändlista 
Sökanden: Kallmora Fastigheter AB, Gallonvägen 1, 794 30 Orsa 
Kontrollansvarig (för kännedom) 
 

 

  



 

PROTOKOLL 
BYGGNADSNÄMNDEN 
Sammanträdesdatum: 2021-12-06 
Dokument nr: OK BN 2015/00202-131 

19(32) 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 70 OK BN 2021/00264-30 

 

Orsa 1:13, Bygglov för nybyggnad av mast och teknikbod 
Beslut 
Byggnadsnämnden avslår sökt bygglov för nybyggnad av mast och teknikbod på 
fastigheten Orsa 1:13 med stöd av 2 kap. 2 § plan- och bygglagen och 3 kap. 8 
§ miljöbalken. 

Avgiften för bygglovet är 7 106 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Ärendet blev komplett den 2021-11-26. 

Det bedöms att ärendet har handlagts inom lagstiftad tid i enlighet med 9 kap. 27 § 
plan- och bygglagen.  

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser nybyggnad av mast och teknikbod på fastigheten Orsa 1:13 i Orsa 
kommun. Masten blir ca 60 m hög och avser att förbättra mobiltäckningen i området. 
Teknikbodens byggnadsarea blir på ca 6,6 m2. 

Planförhållanden 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Området är inom antagen översiktsplan för Orsa kommun som vann laga kraft 1 
november 2019. 

Vindbruksplan för Orsa kommun som vann laga kraft 2011-12-22. 

Inga kända fornlämningar finns. 

Uppgift om översvämningsrisk saknas. 

Området är av riksintresse för naturmiljö, Vindbruk. 

Remisser och yttranden från grannar 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra 
sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen.  

Yttranden har inkommit från Mora flygplats, Luftfartsverket, fastighetsägaren av 
NN, Försvarsmakten och Mässingberget Vind AB. Se bilagor för att ta del av 
yttrandena i sin helhet. 

Motiv för beslut 
Lagstöd 
Enligt 2 kap. 2 § plan- och bygglagen och 3 kap. 1 § miljöbalken ska prövningen 
av lov eller förhandsbesked syfta till att mark- och vattenområden används för det eller 
de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och 
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behov. Företräde ska ges sådan användning som från allmän synpunkt medför en god 
hushållning. 

Enligt 2 kap. 5 § plan- och bygglagen: Vid planläggning och i ärenden om bygglov 
eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till 
mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 
1. människors hälsa och säkerhet, 
2. jord, berg- och vattenförhållandena, 
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, 
elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt, 
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och 
5. risken för olyckor, översvämning och erosion. 

Enligt 9 kap. 31 § plan- och bygglagen: Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett 
område med detaljplan, om åtgärden 
1. inte strider mot områdesbestämmelser, 
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och 
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 
12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i 
områdesbestämmelser. Lag (2014:900). 

Enligt 3 kap. 8 § miljöbalken: Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga 
för anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, 
kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering skall så långt möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 
sådana anläggningar. 

Områden som är av riksintresse för anläggningar som avses i första stycket skall 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 
anläggningarna. 

Motivering 
Då aktuell placering är inom riksintresse för energiproduktion enligt miljöbalken 3 kap. 
8 § bör ansökan av nybyggnad av mast och teknikbod avslås för att inte begränsa 
nyttjandet av befintlig anläggning och ev. framtida utbyggnad av vindkraftsverk.  
 

Upplysningar 
Detta beslut kan överklagas enligt 13 kap. 3 § plan- och bygglagen. 
Besvärshänvisning bifogas. 
 

Beslutsunderlag 
Ansökan, inkom 2021-09-06 
Situationsplan, inkom 2021-09-06 
Fasadritning teknikbod, inkom 2021-09-06 
Ritning mast, inkom 2021-09-06 
Kartor, inkom 2021-09-06 
Anmälan om kontrollansvarig, inkom 2021-09-07 
Flyghinderanalys, inkom 2021-09-09 
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Yttrande från Mora flygplats, inkom 2021-09-10 
Yttrande från Luftfartsverket, inkom 2021-09-22 
Yttrande från fastighetsägaren av NN, inkom 2021-09-28 
Yttrande från Försvarsmakten, inkom 2021-09-30 
Yttrande från Mässingberget Vind AB, inkom 2021-10-11 
Skrivelse från sökande, inkom 2021-11-26 
Karta riksintresse energiproduktion, inkom 2021-11-30 

Miljö-och byggnadsförvaltingens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden avslår sökt bygglov för nybyggnad av mast och teknikbod på 
fastigheten Orsa 1:13 med stöd av 2 kap. 2 § plan- och bygglagen och 3 kap. 8 
§ miljöbalken. 

Byggnadsnämndens beslutsgång 
Ordförande finner att Byggnadsnämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut och 
avslår sökt bygglov för nybyggnad av mast och teknikbod på fastigheten Orsa 1:13.  

 

Sändlista 
Sökanden: Telia Towers Sweden AB C/o Vinnergi AB, Koppargatan 15, 602 23 
Norrköping, rek med besvärshänvisning 
Fastighetsägaren, för kännedom 
Ägare till fastigheten NN, för kännedom 
Mässingberget Vind AB, för kännedom 
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§ 71 OK BN 2021/00261-30 

 

Orsa 1:14, Bygglov och startbesked för nybyggnad av torn 
och teknikbod 
Beslut 
Byggnadsnämnden beviljar sökt bygglov för nybyggnad av torn och teknikbod på 
fastigheten Orsa 1:14 med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen. 

Byggnadsnämnden meddelar startbesked för att påbörja nybyggnad av torn och 
teknikbod med stöd av 10 kap. 23 och 24 §§ plan- och bygglagen med följande villkor: 

- Redovisning av utsättningen ska lämnas in till Stadsbyggnadsförvaltningen. 
Utsättningen kan beställas hos Miljö- och Byggnadsförvaltningen kartenheten, 
tfn 0250-262 65. 

 
Med detta startbesked fastställs inlämnad kontrollplan.  

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

Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. 

Enligt vad som framkommit i ärendet beslutas att färdigställandeskydd inte är 
nödvändigt. 

Slutbesked krävs för att få ta byggnaden i bruk. Som underlag för slutbeskedet ska 
följande handlingar lämnas in till Miljö- och Byggnadsförvaltningen: 

- Signerad kontrollplan med tillhörande dokument. 
 

Avgiften för bygglovet är 11 640 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Ärendet blev komplett den 2021-09-07. 

Handläggningstiden för ärendet har förlängts 2021-11-12. 

Det bedöms att ärendet har handlagts inom lagstiftad tid i enlighet med 9 kap. 27 § 
plan- och bygglagen.  

I detta ärende krävs utstakning. Kostnader för detta ingår inte i bygglovsavgiften. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser nybyggnad av torn och teknikbod på fastigheten Orsa 1:14 i Orsa 
kommun. Tornet blir ca 30 m hög och avser att förbättra mobiltäckningen i området. 
Teknikbodens byggnadsarea blir på ca 6,6 m2. 
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Planförhållanden 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Området är inom antagen översiktsplan för Orsa kommun som vann laga kraft 1 
november 2019. 

Planerad åtgärd planeras att uppföras ca 50 m från fornlämning, ristning i tall. 

Uppgift om översvämningsrisk saknas. 

Planerad åtgärd avses att uppföras ca 15 m från Nyckelbiotop (Skogsstyrelsen). 

Remisser och yttranden från grannar 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra 
sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Berörda sakägare har inte framfört 
några synpunkter mot sökt åtgärd. 

Yttranden har inkommit från Mora flygplats, Luftfartsverket, Länsstyrelsen 
Kulturmiljöenheten, Försvarsmakten och Skogsstyrelsen. Se bilagor för att ta del av 
yttrandena i sin helhet. 
 

Motiv för beslut 
Lagstöd 
Enligt 2 kap. 2 § plan- och bygglagen och 3 kap. 1 § miljöbalken ska prövningen 
av lov eller förhandsbesked syfta till att mark- och vattenområden används för det eller 
de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och 
behov. Företräde ska ges sådan användning som från allmän synpunkt medför en god 
hushållning. 

Enligt 2 kap. 5 § plan- och bygglagen: Vid planläggning och i ärenden om bygglov 
eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till 
mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 
1. människors hälsa och säkerhet, 
2. jord, berg- och vattenförhållandena, 
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, 
elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt, 
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt 
bullerstörningar, och 
5. risken för olyckor, översvämning och erosion. 

Enligt 9 kap. 31 § plan- och bygglagen: Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett 
område med detaljplan, om åtgärden 
1. inte strider mot områdesbestämmelser, 
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och 
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 
12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i 
områdesbestämmelser. Lag (2014:900). 
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Motivering 
Tornets placering bedöms som lämplig utifrån landskapsbilden samt dess placering 
avsides från bostadsbebyggelsen och intill befintlig vindbrukspark. Närmsta fritidshus  
ligger ca 770 m från tornets placering. 

Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och 
vattenresurserna enligt 3 kap. miljöbalken samt med den kommunala 
översiktsplanen. Sökt åtgärd uppfyller kraven i 2 kap. plan- och bygglagen och skall 
inte föregås av detaljplaneläggning enligt bestämmelserna i 4 kap. 2-3 §§ plan- och 
bygglagen. 

Åtgärden bedöms inte medföra någon betydande olägenhet för omgivningen och 
uppfyller de krav i 2 kap. och 8 kap. plan- och bygglagen som anges i 9 kap. 31 § 
plan- och bygglagen. 

Upplysningar 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetens samtliga ägare. 

Du som byggherre ansvarar över att kontrollera var ledningar och annan nergrävd 
infrastruktur finns innan du påbörjar markarbete. Du bör även kontrollera om 
fastigheten belastas av någon form av servitut. 

Bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år 
och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. 

Beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om bygglov upphör att 
gälla.  

Innan byggnadsverken får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § 
plan- och bygglagen. Du som byggherre ansöker om slutbesked hos 
byggnadsnämnden. Om byggnaden har tagits i bruk innan slutbesked lämnats 
debiteras en sanktionsavgift enligt 9 kap. plan- och byggförordningen. 

Åtgärden kan kräva tillstånd från Länsstyrelsen. 

Detta beslut annonseras offentligt i Post- och Inrikes Tidningar. 

Beslutet vinner laga kraft tidigast fyra veckor efter annonseringen, om ingen har 
överklagat beslutet innan dess. 

Angränsande markägare kommer att underrättas om annonseringen. 

Tidigast fyra veckor efter annonseringen i Post- och Inrikes Tidningar får åtgärden i 
beslutet påbörjas, om startbesked har meddelats. 

Även om beslutet inte har vunnit laga kraft efter fyra veckor får byggherren, på egen 
risk, påbörja arbetet om startbesked har meddelats. 

Du kan själv kontrollera datumet för annonsering på: 
https://poit.bolagsverket.se/poit/  

Byggherre kallas den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- 
eller markarbeten. 
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Beslutsunderlag 
Ansökan, inkom 2021-09-06 
Situationsplan, inkom 2021-09-06 
Fasadritning teknikbod, inkom 2021-09-06 
Karta, inkom 2021-09-06 
Anmälan om kontrollansvarig, inkom 2021-09-07 
Flyghinderanalys, inkom 2021-09-09 
Yttrande från Mora flygplats, inkom 2021-09-10 
Yttrande från Luftfartsverket, inkom 2021-09-13 
Yttrande från Länsstyrelsen Kulturmiljöenheten, inkom 2021-09-23 
Yttrande från Försvarsmakten, inkom 2021-10-01 
Yttrande från Skogsstyrelsen, inkom 2021-10-11 
Kontrollplan, inkom 2021-10-26 
Konstruktionsritningar torn, inkom 2021-10-26 
 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beviljar sökt bygglov för nybyggnad av torn och teknikbod på 
fastigheten Orsa 1:14 med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen. 

Byggnadsnämndens beslutsgång 
Ordföranden finner att Byggnadsnämnden bifaller Miljö-och byggnadsförvaltningens 
förslag till beslut och beviljar sökt bygglov för nybyggnad av torn och teknikbod på 
fastigheten Orsa 1:14.  
 

Sändlista 
Sökanden: Telia Towers Sweden AB C/o Vinnergi AB, Koppargatan 15, 602 23 
Norrköping 
Fastighetsägaren (delgivning med besvärshänvisning) 
Ägare av vindbruksparken (delgivning med besvärshänvisning) 
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§ 72 OK BN 2021/00287-13 

 

Stackmora 25:5, Bygglov för nybyggnad av tälthall 
Beslut 
Byggnadsnämnden avslår sökt bygglov för nybyggnad av tälthall på fastigheten 
Stackmora 25:5 med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 

Avgiften för prövningen är 6 894 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
Faktura skickas separat. 

Ärendet blev komplett den 2021-11-04. 

Det bedöms att ärendet har handlagts inom lagstiftad tid i enlighet med 9 kap. 27 § 
plan- och bygglagen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av tälthall på fastigheten Stackmora 25:5 i Orsa 
kommun. Byggnaden uppförs i en våning och får en byggnadshöjd på cirka 6,0 meter. 
Byggnadsarea blir cirka 420 m2. 

Byggnaden uppförs med en varmgalvaniserad stålstomme och får ett mansardtak. 
Stommen täcks med en lackad helpanamaväv i polyester med ljusgrön färg på 
väggfasad och vit färg på tak. Tälthallen utrustas med två skjutportar som placeras 
centrerat i gavlarna. 

Tälthallen avses att användas för upplag av grus. 

Genom handläggning av ärendet har det kommit till nämndens kännedom att ett 
område på fastigheten, som enligt detaljplan ska vara ett planterat skyddsområde, 
används som upplagsplats. Ett separat tillsynsärende har upprättats.  

Planförhållanden 
För området gäller detaljplan (Sp 69) som vann laga kraft 1988-06-17.  

Åtgärden strider mot detaljplanen. 

Enligt detaljplanen får med punktprickning betecknad mark inte bebyggas.  

Med p betecknat område ska anordnas som planterat skyddsområde och får inte 
användas för upplag eller parkering. 

Tälthallen avses till stor del (ca 390 m²) placeras på punktprickad mark. Varav en del 
(ca 170 m²) avses placeras på punktprickad mark märkt med p. 

Remisser och yttranden från grannar 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra 
sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen.  

Yttrande utan erinran har inkommit från Orsa kommun, se bilagor för att ta del av 
yttrandet i sin helhet. 
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Motiv för beslut 
Lagstöd 
Enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen: Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett 
område med detaljplan, om 
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 
a) överensstämmer med detaljplanen, eller 
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare 
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en 
fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen 
fastighetsbildningslagen (1970:988), 
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och 
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje 
stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 
13, 17 och 18 §§. 

Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b eller 
c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första 
stycket 1. Lag (2014:900). 

Enligt 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen: Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a 
§ 2 får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller 
områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller 
områdesbestämmelsernas syfte och 
1. avvikelsen är liten, eller 
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna 
användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900). 

Enligt 9 kap. 31 c § plan- och bygglagen: Efter det att genomförandetiden för en 
detaljplan har gått ut får bygglov utöver vad som följer av 31 b § ges för en åtgärd som 
avviker från detaljplanen, om åtgärden 
1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett 
angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse, eller 
2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som 
utgör ett lämpligt komplement till den användning som har 
bestämts i detaljplanen. Lag (2014:900). 

Enligt 9 kap. 31 d § plan- och bygglagen: Om avvikelser tidigare har godtagits 
enligt 30 § första stycket 1 b, 31 b eller 31 c §, ska en samlad bedömning göras av den 
avvikande åtgärd som söks och de som tidigare har godtagits. Lag (2014:900). 

Enligt 9 kap. 31 e § plan- och bygglagen: Bygglov enligt 31 b eller 31 c § får inte ges 
om åtgärden kan antas medföra 
1. betydande miljöpåverkan, eller 
2. begränsning av rättighet eller pågående verksamhet i omgivningen. Lag (2014:900). 

Motivering 
Då sökt åtgärd i form av nybyggnad av tälthall avviker mot detaljplanen på två punkter 
bedöms det att bygglovsansökan ska avslås med stöd av 9 kap. 30 § plan- och 
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bygglagen. Med tanke på avvikelsernas omfattning bedöms det ej vara en liten 
avvikelse i enighet med 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen. 

Upplysningar 
Detta beslut kan överklagas enligt 13 kap. 3 § plan- och bygglagen. 
Besvärshänvisning bifogas. 
 

Beslutsunderlag 
Ansökan, inkom 2021-10-06 
Plan-, sektions- och fasadritning, inkom 2021-10-06 
Situationsplan, inkom 2021-10-06 
Beskrivning, inkom 2021-10-06 
Anmälan om kontrollansvarig, inkom 2021-11-15 
Yttrande från Orsa kommun, inkom 2021-10-25 
Karta med georefererad detaljplan, inkom från kartenheten 2021-11-11 

 

Miljö-och byggnadsförvaltningens till beslut 
Byggnadsnämnden avslår sökt bygglov för nybyggnad av tälthall på fastigheten 
Stackmora 25:5 med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 

Byggnadsnämndens beslutsgång 
Ordförande finner att byggnadsnämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut och 
avslår sökt bygglov för nybyggnad av tälthall på fastigheten Stackmora 25:5.  
 

Sändlista 
Sökanden: Orsa besparingsskog, Box 55, 794 21 Orsa, rek med besvärshänvisning  
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§ 73  

 

Informationsärenden 
   

Miljö-och byggnadsförvaltningen informerar Byggnadsnämnden om pågående 
rekryteringar. 

Miljö-och byggnadsförvaltningen informerar Byggnadsnämnden om hur införandet av 
det nya ärendehanteringssystemet ByggR fortskrider.  
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§ 74  

 

Delegationsbeslut 
1. Bostadsanpassningsbidrag, anpassning av 

tröskel samt ramp vid entrén beviljas med 
54 740 kronor 

OK BN 2021/ 

2. Bostadsanpassningsbidrag, anpassning av 
tröskel vid entrén beviljas med 2 129 
kronor 

OK BN 2021/ 

3. Bostadsanpassningsbidrag, anpassning av 
trösklar beviljas med 3 683 kronor 

OK BN 2021/ 

4. Bostadsanpassningsbidrag, ramp vid 
entrén beviljas med 13 761 kronor 

OK BN 2021/ 

5. Bostadsanpassningsbidrag, service av hiss 
beviljas med 938 kronor 

OK BN 2021/ 

6. Bostadsanpassningsbidrag, stoltrappshiss 
beviljas med 40 000 kronor 

OK BN 2021/ 

7. Slutbesked för fasadändring av 
kontorslokal 

OK BN 2021/ 

8. Rättidsprövning OK BN 2021/ 

9. Rättidsprövning, avvisning av sent 
inkommen överklagan 

OK BN 2021/ 

10. Startbesked för tillbyggnad av fritidshus OK BN 2021/ 

11. Startbesked för nybyggnad av fritidshus. OK BN 2021/ 

12. Startbesked för nybyggnad av fritidshus OK BN 2021/ 

13. Bygglov för nybyggnad av fritidshus OK BN 2021/ 

14. Startbesked för nybyggnad av fritidshus OK BN 2021/ 

15. Slutbevis för nybyggnad av fritidshus och 
uthus 

OK BN 2021/ 

16. Bygglov för tillbyggnad av fritidshus OK BN 2021/ 

17. Startbesked för fasadändring av fritidshus OK BN 2019/ 

18. Startbesked för installation av eldstad och 
rökkanal 

OK BN 2021/ 

19. Förbud mot fortsatt byggnation OK BN 2021/ 
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20. Startbesked installation av braskamin mot 
befintlig skorsten 

OK BN 2021/ 

21. Slutbesked för installation av eldstad OK BN 2020/ 

22. Beslut om förlängd handläggningstid OK BN 2021/ 

23. Beslut om förlängd handläggningstid OK BN 2021/ 

24. Bygglov för tillbyggnad av fritidshus OK BN 2021/ 

25. Slutbesked för ändrad användning av 
flerbostadshus. 

OK BN 2019/ 

26. Startbesked för installation Av eldstad och 
rökkanal 

OK BN 2021/ 

27. Avslutande av ärende OK BN 2021/ 

28. slutbesked för nybyggnad av fritidshus OK BN 2019/ 

29. Slutbesked för installation av eldstad och 
rökkanal 

OK BN 2015/ 

30. Slutbesked för nybyggnad av fritidshus OK BN 2020/ 

31. Slutbesked nybyggnad uthus/garage OK BN 2015/ 

32. Slutbesked för installation av två eldstäder OK BN 2020/ 

33. Slutbesked för nybyggnad av 
komplementbyggnad 

OK BN 2021/ 

34. Slutbesked installation av eldstad och 
rökkanal 

OK BN 2021/ 

35. Startbesked för installation av spisinsats 
och renovering av rökkanal 

OK BN 2021/ 

36. Bygglov för tillbyggnad av fritidshus OK BN 2021/ 

37. Startbesked för tillbyggnad av fritidshus OK BN 2021/ 

38. Slutbesked för installation av eldstad OK BN 2021/ 

39. Slutbesked installation av eldstad OK BN 2016/ 

40. Startbesked installation av eldstad OK BN 2021/ 

41. slutbesked installation av eldstad OK BN 2015/ 
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§ 75  

 

Delgivningar 
1. DOM 2021-10-28 Mål nr P 6656-21, Nacka 

Tingsrätt. Mark- och miljödomstolen 
avslår begäran om syn.  Mark- och 
miljödomstolen avslår överklagandet i 
övrigt 

OK BN 2020/ 

2. Beslut 2021-11-11. Överklagande av 
byggnadsnämndens i Orsa kommuns 
beslut om bygglov. Länsstyrelsen bifaller 
överklagande och upphäver nämndens 
beslut samt avslår ansökan om bygglov. 

OK BN 2020/ 

3. Beslut 2021-11-23 Dnr 403-6631-2021, 
Länsstyrelsen upphäver OK BN beslut och 
avslår ansökan om bygglov. 

OK BN 2020/ 

4. Underrättelse om avslutad förrättning 
2021-10-28. Ledningsrätt för fiber 
berörande NN 

OK BN 2021/ 

5. MOBSAM Protokoll 2021-10-14.pdf OK BN 2021/00314-1 

6. Samråd. Fastighetsreglering berörande 
NN, NN, NN, NN, NN, Skattungbyn NN, 
NN m. fl. 

OK BN 2021/ 

7. Underrättelse om avslutad förrättning 
2021-11-08, Fastighetsbestämning mellan 
NN, NN och NN samt avstyckning från 
NN. 

OK BN 2021/ 

8. Underrättelse om avslutad förrättning 
2021-11-11. Fastighetsreglering berörande 
NN, NN och NN. 

OK BN 2021/ 

9. Kallelse OK Byggnadsnämnden 2021-12-
06 

OK BN 2015/00202-130 
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