
 

PROTOKOLL 
BYGGNADSNÄMNDEN 
Sammanträdesdatum: 2021-09-29 
Dokument nr:  OK BN 2015/00202-127 

1(41) 

 

Byggnadsnämnden 

Plats och tid: Dalagatan 1, Stora Sågbladet, 2021-09-29 kl. 13:15-15:50 

Beslutande: Pia Ström (S) 
Bo Lindblad (C) 
Lars-Olov Simu (KD) 
Mikael Johansson (C) 
Bo Finnström (S) 
 

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

Utses att justera: Bo Lindblad 

Justeringens 
plats och tid: 

Dalagatan 1, Stora Sågbladet, 2021-09-29  

Underskrifter: ______________________________________ 

Sofia Juhlin Ulriksen, sekreterare 

 

Paragraf 46 - 58 

 ______________________________________ 

Pia Ström, ordförande 

 

 

 ______________________________________ 

Bo Lindblad, justerare 

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum: 2021-09-29 

Överklagningstid: 2021-09-29 - 2021-10-20 

Anslaget sätts upp: 2021-09-29 Anslaget tas ner: 2021-10-21 

Förvaringsplats för protokollet: Miljö-och byggnadsförvaltningen 

 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning 

Delårsrapport jan-aug 2021 3 

Sammanträdesplan 2022 4 

Bostadsanpassningsbidrag, anpassning av bostad 5 

Fastighet XX, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 7 

Fastighet XX, Bygglov för nybyggnad av fritidshus 10 

Fastighet XX, Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och 
komplementbyggnad 

13 

Hansjö 101:3, Förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av 5 
enbostadshus/fritidshus 

17 

Verksamhetsplan BN 2022 22 

Fastighet XX, Förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av 
fem fritidshus 

23 

Orsa S:2, Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus 28 

Informationsärenden 32 

Delegationsbeslut 33 

Delgivningar 40 
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§ 46 OK BN 2021/00266-1 

 

Delårsrapport jan-aug 2021 

Beslut 
Upprättat förslag till Byggnadsnämndens delårsrapport jan-aug 2021 godkänns. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till delårsrapport för 2021. 
 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport jan-aug 2021. 
 

Förslag till beslut 
Upprättat förslag till Byggnadsnämndens delårsrapport jan-aug 2021 godkänns. 
 

Sändlista 
Ekonomi 
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§ 47 OK BN 2021/00270-2 

 

Sammanträdesplan 2022 

Beslut 
Byggnadsnämnden antar upprättat förslag på sammanträdesplan 
 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö-och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag på sammanträdesplan 
2022 för Byggnadsnämnden 
 

Beslutsunderlag 
Förslag till sammanträdesplan 2022 

Förslag till beslut 
Byggnadsnämnden antar upprättat förslag på sammanträdesplan 
 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Ledamöter och ersättare i Byggnadsnämnden 
Miljö-och byggnadsförvaltningen 
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§ 48 OK BN 2017/ 

 

Bostadsanpassningsbidrag, anpassning av bostad 

Beslut 
Byggnadsnämnden beslutar att;  

1. Byggnadsnämndens beslut 2017-12-11 § 91 om beviljande av 

bostadsanpassningsbidrag med 520 263 kronor återkallas här med, med stöd 

av 15 § lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag.  

 

2. Bostadsanpassningsbidrag beviljas med 372 038 kronor med stöd av 6 och 7 § 

lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan inkom 2017-03-11 och nämndbeslut fattades senare det året 2017-12-11 med 

sammanlagt 520 263 kr om olika anpassningar med bland annat skapandet av 

förvaringsyta för permobil vid entrén samt lyftplattform/hiss, stoltrappshiss i 

källartrappan samt anpassning av tillgänglighet i källaren inklusive installation av 

massagebadkar.  

 

Sökanden med sambo har därefter valt att i stället anpassa med tillbyggnad av 

entréplan samt med garage på källarplan för förvaring samt laddning av permobil och 

förvaring av andra hjälpmedel. Detta har konstaterats vid platsbesök 2021-06-10 med 

bland annat bygglovschef och handläggaren av bostadsanpassningsbidrag.  

 

Utifrån tidigare nämndbeslut kan konstateras att anpassningar i stället har gjorts 

genom ombyggnad för att lösa de funktioner som avsågs med beslutet. Dock med 

skillnaden att någon lyftplattform/hiss för 146 625 kr inte har installerats vid entrén 

samt 1 600 kr avseende själva ansökan om bygganmälan för hissen. Med anledning av 

detta anses ett skäligt bostadsanpassningsbidrag att bevilja uppgå till 372 038 kr. 

 

Utbetalning av beviljat belopp kommer att ske till bankkonto lämnad av sökanden. 

 

Motiv till beslut 
Lagstöd 
Enligt 6 § Lagen om Bostadsanpassningsbidrag; Bostadsanpassningsbidrag 

lämnas för åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till 

den bostad som skall anpassas. Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för 

att bostaden skall vara ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade. 

Bidrag lämnas dock inte om de sökta åtgärderna behöver vidtas redan av väsentligen 

andra orsaker än behovet av anpassningen. 
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Enligt 7 § Lagen om Bostadsanpassningsbidrag; Bostadsanpassningsbidrag 

lämnas även för 

   1. åtgärder som har samband med den funktionshindrades behov av rehabilitering, 

funktionsträning och sjukvård, om behovet inte skäligen bör tillgodoses på annat sätt, 

   2. åtgärder som gör det möjligt för den funktionshindrade att utöva 

hobbyverksamhet, om han på grund av sitt funktionshinder inte kan delta i aktiviteter 

utanför bostaden och 

   3. reparation av utrustning som har anskaffats med stöd av bidrag enligt denna lag 

eller motsvarande äldre bestämmelser och reparationen inte utgör normalt 

bostadsunderhåll. 

 

Enligt 17 § Lagen som Bostadsanpassningsbidrag; Kommunen får besluta om 

återbetalning av bidrag helt eller delvis 

   1. om mottagaren av bidraget genom oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har 

förorsakat att bidrag felaktigt har lämnats eller lämnats med för högt belopp, 

   2. om bidrag i annat fall felaktigt har lämnats eller lämnats med för högt belopp och 

mottagaren skäligen borde ha insett detta. 

Kommunen får helt eller delvis efterge återbetalningsskyldigheten, om det finns 

särskilda skäl. 

Upplysningar 
Detta beslut kan enligt 18 § Lagen om Bostadsanpassningsbidrag överklagas till 

Förvaltningsrätten. Besvärshänvisning bifogas.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteanteckning från platsbesök den 2021-06-10. 

Byggnadsnämndens beslut 2017-12-11, § 91 

 
 

Sändlista 
Sökande, Rek med besvärshänvisning 
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§ 49 OK BN 2021/ 

 

Fastighet XX, Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus 

Beslut 
Byggnadsnämnden beviljar sökt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 

fastigheten Fastighet XX med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen och 2 kap 

4-5§§ plan- och bygglagen.  

Avgiften för prövningen är 5 676 kronor enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige.  

Ärendet blev komplett den 2021-06-15. Handläggningstiden för ärendet har förlängts 

2021-08-23. Det bedöms att ärendet har handlagts inom lagstiftad tid i enlighet med 9 

kap. 27 § plan- och bygglagen.  

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Fastighet 

XX. Fastigheten består av jordbruksmark och skogsdunge. Positivt förhandsbesked har 

tidigare beviljats, för samma tomtplats, i beslut av byggnadsnämnden 2019-06-24. 

Fastighetsbeteckning har efter detta ändrats genom lantmäteriförrättning. Förnyad 

ansökan har nu skett avseende markanvändningen. 

Planförhållanden 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Området är inom översiktsplan för Orsa kommun.  

Området är av riksintresse för naturvården, friluftslivet och primära 

rekreationsområden enligt MB 4:2. 

Området är utom utbredningsområde för 100-årsflöde. Området är enligt 

översiktsplanen utpekat som landsbygd. Området är inte utpekat som jordbruksmark 

som är viktigt för det rationella jordbruket eller jordbruksmark som är viktigt för 

landskapsbilden.  

Inga kända fornlämningar finns på platsen.  

Möjlighet för anslutning till allmänna vattenledningar finns inte.  

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 LRF, Miljönämnden, Nodava, Fastighet NN och 

Fastighet NN. Se bilagor för att ta del av yttrandena i sin helhet.  
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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. 4 § plan- och bygglagen Vid planläggning och i ärenden om bygglov 

eller förhandsbesked enligt denna lag får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om 

marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. 

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. 17 § plan- och bygglagen: Om den som avser att vidta en 

bygglovspliktig åtgärd begär det, ska 

byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den 

avsedda platsen. 

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

Motivering 
Markanvändningen är tidigare prövad i beslut av byggnadsnämnden. 

Byggnadsnämnden är därför bunden av denna prövning om ansökan om bygglov 

inkommer inom två år från beslutsdatum. Nu görs en ny markanvändningsprövning 

inom denna tidsfrist. Fastigheten består delvis av jordbruksmark. I yttrande från LRF 

uttalas att då tomten består av en träddunge, är ett hörn av åkern och att det finns 

bostadshus i närheten, så finns inga invändningar mot byggnation på tomten. Utifrån 

LRF:s sakkunskapsyttrande så bedöms det att jordbruksmarken ej är brukningsvärd.   

Sökt förhandsbesked bör därför beviljas då åtgärden bedöms vara förenlig med plan- 

och bygglagen 2 kap. 4-5 §§. 

Upplysningar 
Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den 

kommande bygglovsprövningen om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag 

då förhandsbeskedet vann laga kraft.  

 

Beslutet kungörs i Post-och Inrikes Tidningar. Angränsande markägare kommer att 

informeras om kungörelsen. Tidigast fyra veckor efter kungörelse i Post-och Inrikes 



 

PROTOKOLL 
BYGGNADSNÄMNDEN 
Sammanträdesdatum: 2021-09-29 
Dokument nr: OK BN 2015/00202-127 

9(41) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Tidningar kan beslutet vinna laga kraft, detta under förutsättning att ingen överklagar 

beslutet.  

 

Beslutsunderlag 
Ansökan, inkom 202-06-15 

Situationsplan, inkom 2021-06-15 

Beslut om förlängd handläggningstid, daterat 2021-08-23 

Yttrande från Fastighet NN 

Yttrande från Fastighet NN 

Yttrande från LRF, inkom 2021-07-20 

Yttrande från Miljönämnden, inkom 2021-07-01 

Yttrande från Nodava, inkom 2021-07-06 

 

Sändlista 
Sökande 
Fastighetsägare 
Fastighetsägare av Fastighet NN och Fastighet NN 
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§ 50 OK BN 2021/ 

 

Fastighet XX, Bygglov för nybyggnad av fritidshus 

Beslut 
Byggnadsnämnden beviljar sökt bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten 

Fastighet XX med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, men byggnationen får 

inte påbörjas innan du har fått ett beslut om startbesked. 

Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. 

Innan startbesked utfärdas ska följande lämnas in till Stadsbyggnadsförvaltningen:  

- Kontrollplan 
 

Avgiften för bygglovet är 6 853 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Faktura skickas separat. 

Ärendet blev komplett den 2021-08-11. 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 del av den obebyggda fastigheten 

Fastighet XX.  

Fritidshuset om 47 m2 uppförs i en våning och byggs med ett sadeltak. Taket bekläds 

med svart plåt. Väggfasaderna består av timmer. Byggnaden blir mycket enkelt utan el, 

vatten/avlopp.  

Redovisad tomtplats ligger utanför strandskyddat område. Fritidshuset placeras mer 

än 60 meter från järnvägen vilket är ett krav från inlandsbanan.  

Ett utedass kan uppföras som friggebod efter att fritidshuset har erhållit slutbesked.  

Planförhållanden 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Fastigheten ligger inom översiktsplan för Orsa kommun som vann laga kraft 2019-11-

01. 

Området är av riksintresse för friluftslivet samt av riksintresse för turism och friluftsliv 

enligt 4 kap. 2 § miljöbalken. 

Området är utom utbredningsområde för 100-årsflöde. 

Inga kända fornlämningar finns på platsen.  

Möjlighet för anslutning till allmänna vattenledningar finns inte.  
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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, Trafikverket och Inlandsbanan, 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). 

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

Motivering 
Sökt åtgärd anses vara lämplig på den aktuella platsen.  

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. 
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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, rivningslov och marklov 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 2021-03-29 
Planritningar, inkom 2021-05-27 
Fasadritning, inkom 2021-05-27 
Sektionsritning, inkom 2021-05-27 
Situationsplan, inkom 2021-08-11 
Yttrande från Inlandsbanan, inkom 2021-07-26 
Yttrande från Trafikverket, inkom 2021-07-01 
Yttrande från Miljönämnden, inkom 2021-04-22 
 

Sändlista 
Sökande 
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§ 51 OK BN 2021/ 

 

Fastighet XX, Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och 
komplementbyggnad 

Beslut 
Byggnadsnämnden beviljar sökt bygglov för nybyggnad av enbostadshus och 

komplementbyggnad på fastigheten Fastighet XX med stöd av 9 kap. 31 § plan- och 

bygglagen, men byggnationen 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 (jan-

olof.berglund@mora.se) för tekniskt samråd. Vid det tekniska samrådet ska den 

kontrollansvarige närvara.  

Till tekniskt samråd ska följande handlingar lämnas in: 

- Kontrollplan 
 

Avgiften för bygglovet är 27 416 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
Faktura skickas separat. 
 
Ärendet blev komplett den 2021-08-09. 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 enbostadshus och komplementbyggnad på del av den 

obebyggda fastigheten Fastighet XX.  

Bostadshuset om 190 m2 uppförs i en våning och byggs med ett sadeltak. Taket bekläds 

med grå/svart betongtegel. Byggnadens bekläds med en liggande träpanel som 

behandlas med svart bets.  

Bostadshuset inrymmer kök/matplats, vardagsrum, allrum, 2 st wc/dusch, entré, och 4 

st sovrum och en tvättstuga. En kamin installeras i vardagsrummet.  

Komplementbyggnaden (förråd/carport) om 104,9 m2 uppförs i en våning och byggs 

med sadeltak. Fasadbeklädnad och färgsättning blir lika som på bostadshuset.  

Enskilt vatten och avlopp kommer att ordnas på fastigheten.  

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus beviljades 2020-10-28 på den aktuella 

fastigheten. 
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Planförhållanden 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Området är inom antagen översiktsplan för Orsa kommun. 

Området är av riksintresse för friluftslivet samt av riksintresse för turism och friluftsliv 

enligt 4 kap. 2 § miljöbalken. 

Området är utom utbredningsområde för 100-årsflöde. 

Inga kända fornlämningar finns. 

Biotopskyddade odlingsrösen finns på fastigheten. 

Möjlighet för anslutning till allmänna vattenledningar finns inte. 

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 Stadsarkitekten, Miljönämnden, Fastighet NN, 

Fastighet NN och Åberga S:24. 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 
Markanvändningen är prövad genom det förhandsbeskedet som beviljades 2020-10-

28. Det bedöms att sökt bygglov följer förhandsbeskedet.  

Enligt gällande översiktsplan är föreslagen byggnation ej placerad på jordbruksmark 

viktig för landskapsbilden (se gulmarkering på karta sid 213 i ÖP), följaktligen krävs 

därför ej en särskild utredning. Översiktsplanen föreskriver även att 

utsiktsförhållanden från befintliga fastigheter skall beaktas, även detta får anses 

uppfyllt.  

Den aktuella byggnations utformning och färgsättning är ej traditionell för området 

men den bör kunna accepteras då Åbergas bebyggelsekaraktär innehåller både äldre 

och nyare och äldre förändrad bebyggelse.  

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 b 

plan- och bygglagen. 

Upplysningar 
Om infart ska anläggas över stenröse så krävs först tillstånd från Länsstyrelsen.  
 
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, rivningslov och marklov 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. 
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Beslutsunderlag 
Förhandsbesked daterat 2020-10-28 (OK BN 2020/) 
Ansökan, inkom 2021-07-19 
Plan- och sektionsritning, inkom 2021-08-09 
Fasadritningar 2 st, inkom 2021-08-09 
Situationsplan, inkom 2021-08-09 
Ritning komplementbyggnad, inkom 2021-07-19 
Anmälan om kontrollansvarig, inkom 2021-07-19 
Yttrande från Miljönämnden, inkom 2021-08-10 
Yttrande från Stadsarkitekten, inkom 2021-09-06 
Yttrande från Fastighet NN, S:24, inkom 2021-08-04 
Yttrande från Fastighet NN, inkom 2021-08-29 
Yttrande från Fastighet NN, inkom 2021-09-02 
Yttrande från Fastighet NN, S:24, inkom 2021-09-02 
 
 

Sändlista 
Sökande 
Sökande 
Kontrollansvarig 
Fastighet NN (Rek med besvärshänvisning) 
Fastighet NN och S:24 (Rek med besvärshänvisning) 
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§ 52 OK BN 2021/00199-25 

 

Hansjö 101:3, Förhandsbesked och strandskyddsdispens för 
nybyggnad av 5 enbostadshus/fritidshus 

Beslut 
Byggnadsnämnden avslår sökt förhandsbesked för tomterna 1 och 5 med stöd av 9 

kap. 17 § plan- och bygglagen och 2 kap 4-5 §§ plan- och bygglagen.  

Strandskyddsdispens avslås för bildande av två tomter (tomt 1 och 5) för 

bostadsändamål, en- och tvåfamiljshus på fastigheten Hansjö 101:3 med stöd av 

Miljöbalken 7 kap 15 §. 

Byggnadsnämnden beviljar sökt förhandsbesked för nybyggnad av 3 st 

enbostadshus/fritidshus på tomterna 2, 3 och 4 enligt situationsplan 2021-06-17, på 

del av fastigheten Hansjö 101:3 med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen och 2 

kap 4–5 §§ plan- och bygglagen. 

Förhandsbeskedet villkoras med krav på att fasader skall utföras i trä i dova färger, 

brunt, rött eller grått. Tak skall utföras som sadeltak med röda takpannor. 

Strandskyddsdispens beviljas för bildande av 3 st. tomter för bostadsändamål, en- 

och tvåfamiljshus (tomt 2, 3 och 4) på fastigheten Hansjö 101:3 med stöd av 7 kap 18 

d § miljöbalken då föreslagen byggnation avses uppföras i anslutning till befintligt 

bostadshus. 

Avgiften för prövningen är 29 868 kronor enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige.  

Ärendet blev komplett den 2021-07-22.  

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

plan- och bygglagen.  

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av 5 enbostadshus/fritidshus på 

fastigheten Hansjö 101:3 i Orsa kommun. 

Planförhållanden 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Strandskydd gäller enligt 7 kap. 13 och 14 §§ miljöbalken inom 100 meter från 

Ivarsbäcken. 

Området är inom utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen enligt 

antagen LIS-plan. 

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

november 2019. 
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Området är av riksintresse för friluftslivet samt av riksintresse för turism och friluftsliv 

enligt 4 kap. 2 § miljöbalken. 

Uppgift om översvämningsrisk saknas. 

Inga kända fornlämningar finns. 

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, Nodava, LRF, fastighetsägare till 

Fastighet NN, Fastighet NN, Fastighet NN, Hansjö S:234 och Fastighet XX. 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. 17 § plan- och bygglagen: Om den som avser att vidta en 

bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga 

om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. 

Enligt 4 kap. 2 § plan- och bygglagen: Kommunen ska med en detaljplan pröva ett 

mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera 

bebyggelsemiljöns utformning för 

   1. en ny sammanhållen bebyggelse med bygglovspliktiga byggnadsverk, om det 

behövs med hänsyn till bebyggelsens karaktär, omfattning eller inverkan på 

omgivningen, till behovet av samordning eller till förhållandena i övrigt, 

   2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett 

sammanhang med hänsyn till den fysiska miljö som åtgärden ska genomföras i, till 

åtgärdens karaktär eller omfattning eller till förhållandena i övrigt, 

   3. en åtgärd som kräver bygglov, 

      a) om åtgärden innebär att ett område kan tas i anspråk för, eller om den vidtas i ett 

område som redan har tagits i anspråk för, att anlägga 

   - ett industriområde, 
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   - ett köpcentrum, en parkeringsanläggning eller något annat stadsbyggnadsprojekt, 

   - en skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar, 

   - en hamn för fritidsbåtar, 

   - ett hotellkomplex eller en fritidsby med tillhörande anläggningar, utanför 

sammanhållen bebyggelse, 

   - en campingplats, 

   - en nöjespark, eller 

   - en djurpark, och 

      b) om åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, 

   4. ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om byggnadsverket kräver 

bygglov eller är en annan byggnad än en sådan som avses i 9 kap. 4 a §, och 

      a) byggnadsverket eller dess användning får betydande inverkan på omgivningen 

eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, eller 

      b) byggnadsverket placeras i närheten av en verksamhet som omfattas av lagen 

(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 

kemikalieolyckor, och 

   5. en åtgärd som kräver bygglov vid nyetablering av en verksamhet som omfattas av 

lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 

kemikalieolyckor. 

Första stycket 3 gäller inte åtgärder som enligt föreskrifter meddelade med stöd av 16 

kap. 1 § 1 inte ska antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Trots första stycket 4 krävs det ingen detaljplan om byggnadsverket kan prövas i 

samband med en prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked. Lag 

(2021:785). 

Enligt 7 kap. 13 § miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och 

vattendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för 

allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och 

växtlivet på land och i vatten. 

Enligt 7 kap. 15 § miljöbalken får inom strandskyddsområde inte 

1. nya byggnader uppföras, 

2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller 

anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett 

område där den annars skulle ha fått färdas fritt, 

3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, 

anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller 

4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. 

Enligt 7 kap. 18 b § miljöbalken får kommunen i det enskilda fallet ge dispens från 

förbuden i 15 § om det finns särskilda skäl. De skäl som kan användas finns angivna i 

miljöbalken 7 kap. §18 c och d.  

Enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken  Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om 

upphävande av eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område 

som upphävandet eller dispensen avser 

   1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften, 

   2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl 
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avskilt från området närmast strandlinjen, 

   3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet 

inte kan tillgodoses utanför området, 

   4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 

genomföras utanför området, 

   5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 

tillgodoses utanför området, eller 

   6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 

Enligt 7 kap. 18 d § miljöbalken får man som särskilda skäl vid prövningen av en 

fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet inom ett område för 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen också beakta om ett strandnära läge för en 

byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. 

Om prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med 

tillhörande komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stället beakta om 

huset eller husen avses att uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus. 

Motivering 
Ett förhandsbesked innebär bl.a. att Stadsbyggnadsförvaltningen prövar åtgärden om 

den tilltänkta åtgärden kan tillåtas på platsen. Lämplig lokalisering är alltså en 

grundläggande princip och detta görs på flera nivåer. 

Tomt 1 bedöms som svårbebyggd. Vägen ligger på en bank och för att möjliggöra 

byggnation krävs omfattande schaktarbeten vilket får anses vara olämpligt på platsen.  

Tomt 5 är inklämd mellan befintlig tomtplats, på anlagd gräsmatta och gränsande till 

stenröse och brant. Tomten bedöms ej lämplig att bebygga. 

Enligt 4 kap. 2 § plan- och bygglagen ska kommunen genom detaljplan pröva markens 

lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns 

utformning för en ny sammanhållen bebyggelse med bygglovspliktiga byggnadsverk om 

det behövs med hänsyn till bebyggelsens karaktär, omfattning eller inverkan på 

omgivningen, till behovet av samordning eller till förhållandena i övrigt. 

De fem tänkta tomterna i sig självt utgör en ny sammanhållen bebyggelse som avses i 4 

kap. 2 § plan- och bygglagen. Då endast tre st tomter bedöms lämpliga, vilket får anses 

vara ett begränsat antal, bebyggelsens karaktär hanteras via villkor, vägfrågan är löst 

och strandskyddsdispens går att bevilja bedöms det inte föreligga behov av 

planläggning. 

De nya tomterna placeras på tillräckligt avstånd från Hamregården, i enlighet med 

riktlinjer ÖP. Tomterna placeras ej på jordbruksmark viktig för landskapsbilden, därav 

följer att särskild utredning ej krävs för att påvisa acceptabel påverkan på utsikt eller 

byns karaktär.  

Fastigheten består delvis av jordbruksmark som betas, klipps eller slås. LRF har ej 

motsatt sig byggnation på marken. Därav bedöms att marken ej kan bedömas som 

brukningsvärd. 

Det aktuella området omfattas delvis av en LIS-plan som vann laga kraft 2019. 

Särskilda skäl finns för beviljande av strandskyddsdispens.  
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Åtgärden bedöms uppfylla kraven för lokalisering av bebyggelse enligt 2 kap. 1–11 §§ 

PBL.  

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

Besvärshänvisning bifogas. 

 

Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den 

kommande bygglovsprövningen om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag 

då förhandsbeskedet vann laga kraft.  

 

Beslutet kungörs i Post-och Inrikes Tidningar. Angränsande markägare kommer att 

informeras om kungörelsen. Tidigast fyra veckor efter kungörelse i Post-och Inrikes 

Tidningar kan beslutet vinna laga kraft, detta under förutsättning att ingen överklagar 

beslutet.  

 

Länsstyrelsen i Dalarnas län har rätt att överpröva byggnadsnämndens beslut att 

meddela dispens från miljöbalken. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag då 

kommunens beslut kom in till Länsstyrelsen besluta om en prövning ska ske eller inte. 

I det fall Länsstyrelsen begärt in ärendet för prövning kan dispensbeslutet komma att 

upphävas om det inte finns förutsättningar för dispens.  

Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte 

fysiskt har påbörjats inom två år eller har avslutats inom fem år från den dag då 

beslutet vann laga kraft. Innan åtgärden får påbörjas måste bygglov beviljas och 

startbesked ges.  

Bygglov för åtgärden krävs innan meddelad strandskyddsdispens och förhandsbesked 

kan utnyttjas.  

Beslutsunderlag 
Ansökan, inkom 2021-06-17 
Situationsplan, inkom 2021-06-17 
Yttrande från Miljönämnden, inkom 2021-07-01 
Yttrande från Nodava, inkom 2021-07-06 
Ansökan om strandskyddsdispens, inkom 2021-07-22 
Yttrande från fastighetsägare Fastighet NN, inkom 2021-08-04 
Yttrande från fastighetsägare Fastighet NN, inkom 2021-08-05 
Yttrande från fastighetsägare Fastighet NN, inkom 2021-08-08 
Yttrande från fastighetsägare Hansjö S:234 och Fastighet NN, inkom 2021-08-09 
Yttrande från LRF, inkom 2021-08-09 

Sändlista 
Sökanden: Orsa Hornberga Gård AB, Nedre Hornbergavägen 27, 794 90 Orsa 

Ägare till fastigheten Fastighet NN, Fastighet NN, Fastighet NN, Hansjö S:234 och 

Fastighet NN (rek, besvärshänvisning) 

Miljönämnden, (för kännedom) 
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§ 53 OK BN 2021/00275-1 

 

Verksamhetsplan BN 2022 

Beslut 
Byggnadsnämnden antar upprättat förslag till verksamhetsplan.   

Sammanfattning av ärendet 
Miljö-och byggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till verksamhetsplan för 
2022. Förslaget är att Byggnadsnämnden antar tre mål:  
 
1. År 2022 ska NKI enligt Insiktsmätningen ligga på 68.   
 
2. Genomsnittstiden för beslut om bygglov från kompletta handlingar ska vara högst 8 
veckor.  
 
3. Senast 2022 ska ett nytt verksamhetssystem, med inbyggda e-tjänster vara 
implementerat.   

Beslutsunderlag 
Upprättat förslag till verksamhetsplan.  

Förslag till beslut 
Byggnadsnämnden antar upprättat förslag till verksamhetsplan.   

Sändlista 
Kommunfullmäktige Orsa 
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§ 54 OK BN 2021/ 

 

Fastighet XX, Förhandsbesked och strandskyddsdispens för 
nybyggnad av fem fritidshus 

Beslut 
Byggnadsnämnden beviljar sökt förhandsbesked för nybyggnad av fem fritidshus på del 

av fastigheten Fastighet XX med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen. 

Förhandsbeskedet villkoras med krav på att fasader skall utföras i trä i dova färger, 

brunt, rött eller grått. Tak skall utföras som sadeltak med röda takpannor. 

Byggnadsnämnden beviljar sökt strandskyddsdispens för anslutningsväg samt 

tomterna 1 och 5 i sökt förhandsbesked i enlighet med miljöbalken 7 kap.  18 § c 

och d då vägen för sin funktion behöver ligga inom strandskyddat område samt att 

föreslagen byggnation avses uppföras i anslutning till befintliga bostadshus. 

Avgiften för prövningen är 29 838 kronor enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige.  

Ärendet blev komplett den 2021-09-28.  

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

plan- och bygglagen.  

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av fem 

fritidshus på del av fastigheten Fastighet XX i Orsa kommun. 

Planförhållanden 
Området är inom utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (område 

1A Näsudden vid Bäcka) enligt antagen LIS-plan. 

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. 

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

Strandskydd gäller enligt 7 kap. 13 och 14 §§ miljöbalken inom 100 meter från 

Orsasjön. 

Området är delvis inom utbredningsområde för högsta beräknade flöde. 

Angränsar mot utbredningsområde för 100-årsflöde. 

Tomterna åt väster och öster är delvis inom strandskyddat område från Orsasjön. 

Inga kända fornlämningar finns. 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 
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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.  

Yttranden har inkommit från Miljönämnden, Trafikverket, Nodava, två 

fastighetsägare till Fastighet NN, Planenheten och Stadsarkitekten. 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. 17 § plan- och bygglagen: Om den som avser att vidta en 

bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga 

om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. 

Enligt 4 kap. 2 § plan- och bygglagen: Kommunen ska med en detaljplan pröva ett 

mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera 

bebyggelsemiljöns utformning för 

   1. en ny sammanhållen bebyggelse med bygglovspliktiga byggnadsverk, om det 

behövs med hänsyn till bebyggelsens karaktär, omfattning eller inverkan på 

omgivningen, till behovet av samordning eller till förhållandena i övrigt, 

   2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett 

sammanhang med hänsyn till den fysiska miljö som åtgärden ska genomföras i, till 

åtgärdens karaktär eller omfattning eller till förhållandena i övrigt, 

   3. en åtgärd som kräver bygglov, 

      a) om åtgärden innebär att ett område kan tas i anspråk för, eller om den vidtas i ett 

område som redan har tagits i anspråk för, att anlägga 

   - ett industriområde, 

   - ett köpcentrum, en parkeringsanläggning eller något annat stadsbyggnadsprojekt, 

   - en skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar, 

   - en hamn för fritidsbåtar, 

   - ett hotellkomplex eller en fritidsby med tillhörande anläggningar, utanför 

sammanhållen bebyggelse, 

   - en campingplats, 



 

PROTOKOLL 
BYGGNADSNÄMNDEN 
Sammanträdesdatum: 2021-09-29 
Dokument nr: OK BN 2015/00202-127 

25(41) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

   - en nöjespark, eller 

   - en djurpark, och 

      b) om åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, 

   4. ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om byggnadsverket kräver 

bygglov eller är en annan byggnad än en sådan som avses i 9 kap. 4 a §, och 

      a) byggnadsverket eller dess användning får betydande inverkan på omgivningen 

eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, eller 

      b) byggnadsverket placeras i närheten av en verksamhet som omfattas av lagen 

(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 

kemikalieolyckor, och 

   5. en åtgärd som kräver bygglov vid nyetablering av en verksamhet som omfattas av 

lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 

kemikalieolyckor. 

Första stycket 3 gäller inte åtgärder som enligt föreskrifter meddelade med stöd av 16 

kap. 1 § 1 inte ska antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Trots första stycket 4 krävs det ingen detaljplan om byggnadsverket kan prövas i 

samband med en prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked. Lag 

(2021:785). 

Enligt 7 kap. 13 § miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och 

vattendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för 

allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och 

växtlivet på land och i vatten. 

Enligt 7 kap. 15 § miljöbalken får inom strandskyddsområde inte 

1. nya byggnader uppföras, 

2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller 

anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett 

område där den annars skulle ha fått färdas fritt, 

3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, 

anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller 

4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. 

Enligt 7 kap. 18 b § miljöbalken får kommunen i det enskilda fallet ge dispens från 

förbuden i 15 § om det finns särskilda skäl. De skäl som kan användas finns angivna i 

miljöbalken 7 kap. §18 c och d.  

Enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken  Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om 

upphävande av eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område 

som upphävandet eller dispensen avser 

   1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften, 

   2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl 

avskilt från området närmast strandlinjen, 

   3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet 

inte kan tillgodoses utanför området, 

   4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 

genomföras utanför området, 

   5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
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tillgodoses utanför området, eller 

   6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 

Enligt 7 kap. 18 d § miljöbalken får man som särskilda skäl vid prövningen av en 

fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet inom ett område för 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen också beakta om ett strandnära läge för en 

byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. 

Om prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med 

tillhörande komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stället beakta om 

huset eller husen avses att uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus. 

Motivering 
Ett förhandsbesked innebär bl. a. att Stadsbyggnadsförvaltningen prövar åtgärden om 

den tilltänkta åtgärden kan tillåtas på platsen. Lämplig lokalisering är alltså en 

grundläggande princip och detta görs på flera nivåer. 

Det aktuella området (1A Näsudden vid Bäcka) omfattas delvis av en LIS-plan som 

vann laga kraft 2019. I LIS-planen anges att exploatering inom uddens östra del 

(Lövskogsområdet) kräver noggrannare inventering av naturvärden och en bedömning 

av hur exploatering kan ske utan att värden går förlorade. Nu aktuellt förslag på tomter 

ligger utanför området med särskilt höga naturvärden, följaktligen krävs ingen 

fördjupad inventering.  Lämpliga etableringar är till exempel camping och 

stuguthyrning. 

Tillstånd för alternativ tillfartsväg finns från Trafikverket för anslutning mot allmän 

väg och från Länsstyrelsen för vattenverksamhet gällande vägtrumma i Rädån. 

Strandskyddsdispens saknas dock för väganslutning mot öster. Det är tveksamt att en 

sådan dispens går att lämna, pga befintliga naturvärden. Ett bättre alternativ är att utgå 

ifrån befintlig infart redovisad på situationsplan 2021-09-28. 

 

Åtgärden bedöms uppfylla kraven för lokalisering av bebyggelse enligt 2 kap. 1–11 §§ 

PBL.  

Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa bedömer att föreslagen 

byggnation/tomtplatser bör beviljas i enlighet med 2 kap. 5 § plan- och bygglagen. 

Upplysningar 
Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den 

kommande bygglovsprövningen om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag 

då förhandsbeskedet vann laga kraft.  

 

Beslutet kungörs i Post-och Inrikes Tidningar. Angränsande markägare kommer att 

informeras om kungörelsen. Tidigast fyra veckor efter kungörelse i Post-och Inrikes 

Tidningar kan beslutet vinna laga kraft, detta under förutsättning att ingen överklagar 

beslutet.  

 

Länsstyrelsen i Dalarnas län har rätt att överpröva byggnadsnämndens beslut att 

meddela dispens från miljöbalken. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag då 

kommunens beslut kom in till Länsstyrelsen besluta om en prövning ska ske eller inte. 
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I det fall Länsstyrelsen begärt in ärendet för prövning kan dispensbeslutet komma att 

upphävas om det inte finns förutsättningar för dispens.  

Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte 

fysiskt har påbörjats inom två år eller har avslutats inom fem år från den dag då 

beslutet vann laga kraft. Innan åtgärden får påbörjas måste bygglov beviljas och 

startbesked ges.  

Beslutsunderlag 
Ansökan, inkom 2021-04-16 

Ansökan om strandskyddsdispens, inkom 2021-04-25 

Beslut från Länsstyrelsen om vattenverksamhet, inkom 2021-04-25 

Beslut från Trafikverket om anslutning till väg, inkom 2021-04-25 

Yttrande från Miljönämnden, inkom 2021-05-04 

Yttrande från delägare av Fastighet NN, inkom 2021-05-14 

Situationsplan, inkom 2021-09-28 

Yttrande från Miljönämnden, inkom 2021-06-21 

Yttrande från Trafikverket, inkom 2021-06-23 

Yttrande från Nodava, inkom 2021-06-23 

Yttrande från delägare av Fastighet NN, inkom 2021-07-06 

Yttrande från delägare av Fastighet NN, inkom 2021-07-08 

Yttrande från Planenheten, inkom 2021-07-14 

Beslut om förlängd handläggningstid, daterat 2021-08-25 

Yttrande från Stadsarkitekten, inkom 2021-09-10 

 

Förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beviljar sökt förhandsbesked för nybyggnad av fem fritidshus på del 

av fastigheten Fastighet XX med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen. 

Byggnadsnämnden beviljar sökt strandskyddsdispens för anslutningsväg samt 

tomterna 1 och 5 i sökt förhandsbesked i enlighet med miljöbalken 7 kap.  18 § c 

och d då vägen för sin funktion behöver ligga inom strandskyddat område samt att 

föreslagen byggnation avses uppföras i anslutning till befintliga bostadshus. 

Yrkande 
Bo Finnström (S) yrkar att förhandsbeskedet villkoras med krav på att fasader skall 

utföras i trä i dova färger, brunt, rött eller grått. Tak skall utföras som sadeltak med 

röda takpannor. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att Byggnadsnämnden bifaller Bo Finnströms (S) yrkande, att 

förhandsbeskedet villkoras med krav på att fasader skall utföras i trä i dova färger, 

brunt, rött eller grått. Tak skall utföras som sadeltak med röda takpannor. 

Sändlista 
Sökanden: Sökande 

Ägare till fastigheten Fastighet NN (rek, besvärshänvisning) 

Miljönämnden, Trafikverket, Länsstyrelsen (för kännedom) 

Länsstyrelsen (strandskydd) 



 

PROTOKOLL 
BYGGNADSNÄMNDEN 
Sammanträdesdatum: 2021-09-29 
Dokument nr: OK BN 2015/00202-127 

28(41) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 55 OK BN 2021/00168-35 

 

Orsa S:2 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus 

Beslut 
Byggnadsnämnden beviljar sökt förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus 

på fastigheten Orsa S:2 med stöd av 2 kap. 5 § plan- och bygglagen.  

Förhandsbeskedet villkoras med krav på att tomterna 2, 3 och 4 enligt situationsplan 

inlämnad 2021-09-28 uppförs som suterränghus med en våning plus suterrängvåning. 

Avgiften för prövningen är 18 920 kronor enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige.  

Ärendet blev komplett den 2021-09-28. 

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

plan- och bygglagen.  

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus på fastigheten Orsa 

S:2 i Orsa kommun. 

Fastigheten har tidigare varit aktuell gällande förhandsbesked för nybyggnad av 7 

enbostadshus (OK BN 2019/00102), ärendet avslogs av byggnadsnämnden med stöd 

av 4 kap. 2 § plan- och bygglagen, då åtgärden bedömdes kräva planläggning. Ansökan 

har därefter reviderats och avser nu 4 tomter. Nodava har inga erinringar. 

Länsstyrelsens kulturenhet har inga erinringar. Miljönämnden bedömer att VA-frågan 

går att lösa. Tomt nr 1 föreslås ges en anslutning mot Vixnersvägen, övriga tomter mot 

nyanlagd väg som föreslås i områdets nedre västra del. 

Planförhållanden 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

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. 

Ett flertal odlingsrösen finns på fastigheten. 

Fastigheten ligger inom område med värdefulla odlingslandskap och omfattas av en 

nationell bevarandeplan för odlingslandskap. 

Inga kända fornlämningar finns. 

Uppgift om översvämningsrisk saknas. 

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.  
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Yttranden har inkommit från Miljönämnden, Nodava, LRF, Länsstyrelsen – 

Kulturmiljö, fastighetsägare till Fastighet NN, Fastighet NN, Fastighet NN, Fastighet 

NN och Fastighet NN. 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. 17 § plan- och bygglagen: Om den som avser att vidta en 

bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga 

om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. 

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

Enligt 4 kap. 2 § plan- och bygglagen: Kommunen ska med en detaljplan pröva ett 

mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera 

bebyggelsemiljöns utformning för 

   1. en ny sammanhållen bebyggelse med bygglovspliktiga byggnadsverk, om det 

behövs med hänsyn till bebyggelsens karaktär, omfattning eller inverkan på 

omgivningen, till behovet av samordning eller till förhållandena i övrigt, 

   2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett 

sammanhang med hänsyn till den fysiska miljö som åtgärden ska genomföras i, till 

åtgärdens karaktär eller omfattning eller till förhållandena i övrigt, 

   3. en åtgärd som kräver bygglov, 

      a) om åtgärden innebär att ett område kan tas i anspråk för, eller om den vidtas i ett 

område som redan har tagits i anspråk för, att anlägga 

   - ett industriområde, 

   - ett köpcentrum, en parkeringsanläggning eller något annat stadsbyggnadsprojekt, 

   - en skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar, 

   - en hamn för fritidsbåtar, 

   - ett hotellkomplex eller en fritidsby med tillhörande anläggningar, utanför 

sammanhållen bebyggelse, 

   - en campingplats, 

   - en nöjespark, eller 
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   - en djurpark, och 

      b) om åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, 

   4. ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om byggnadsverket kräver 

bygglov eller är en annan byggnad än en sådan som avses i 9 kap. 4 a §, och 

      a) byggnadsverket eller dess användning får betydande inverkan på omgivningen 

eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, eller 

      b) byggnadsverket placeras i närheten av en verksamhet som omfattas av lagen 

(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 

kemikalieolyckor, och 

   5. en åtgärd som kräver bygglov vid nyetablering av en verksamhet som omfattas av 

lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 

kemikalieolyckor. 

Första stycket 3 gäller inte åtgärder som enligt föreskrifter meddelade med stöd av 16 

kap. 1 § 1 inte ska antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Trots första stycket 4 krävs det ingen detaljplan om byggnadsverket kan prövas i 

samband med en prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked. Lag 

(2021:785). 

Motivering 

Ansökan bedöms uppfylla kraven för lokalisering av bebyggelse enligt 2 kap. 1–6 §§ 

PBL. 

I översiktsplanen är området angiven som landsbygd, inga särskilda 

delområdesrekommendationer finns och de generella rekommendationerna för 

markanvändningen ”landsbygd” gäller. 

Byggnadsnämnden föreslås att bevilja sökt förhandsbesked för nybyggnad av fyra 

enbostadshus i enlighet med 2 kap. 5 § plan- och bygglagen.  

Upplysningar 
Åtgärden kan komma att kräva tillstånd från Länsstyrelsen, då odlingsrösen finns på 

fastigheten.  

 

Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den 

kommande bygglovsprövningen om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag 

då förhandsbeskedet vann laga kraft.  

 

Beslutet kungörs i Post-och Inrikes Tidningar. Angränsande markägare kommer att 

informeras om kungörelsen. Tidigast fyra veckor efter kungörelse i Post-och Inrikes 

Tidningar kan beslutet vinna laga kraft, detta under förutsättning att ingen överklagar 

beslutet.  

Beslutsunderlag 
Ansökan, inkom 2021-05-25 

Yttrande från Miljönämnden, inkom 2021-06-10 

Yttrande från Nodava, inkom 2021-06-14 

Yttrande från fastighetsägare Fastighet NN, inkom 2021-06-15 

Yttrande från fastighetsägare Fastighet NN, inkom 2021-06-20 

Yttrande från fastighetsägare Fastighet NN och Fastighet NN, inkom 2021-06-21 
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Situationsplan, inkom 2021-08-01 

Yttrande från Miljönämnden, inkom 2021-08-24 

Yttrande från Nodava, inkom 2021-08-26 

Yttrande från fastighetsägare Fastighet NN och Fastighet NN, inkom 2021-08-28 

Yttrande från fastighetsägare Fastighet NN, inkom 2021-08-30 

Yttrande från fastighetsägare Fastighet NN, inkom 2021-09-05 

Yttrande från fastighetsägare Fastighet NN, inkom 2021-09-06 

Yttrande från Länsstyrelsen, Kulturmiljö, inkom 2021-09-09 

Yttrande från LRF, inkom 2021-09-12 

Förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beviljar sökt förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus 

på fastigheten Orsa S:2 med stöd av 2 kap. 5 § plan- och bygglagen.  

Yrkanden 
Pia Ström (S) yrkar att förhandsbeskedet villkoras med krav på att tomterna 2, 3 och 4 

enligt situationsplan inlämnad 2021-09-28 uppförs som suterränghus med en våning 

plus suterrängvåning. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att Byggnadsnämnden bifaller Pia Ströms (S) yrkande, att 

förhandsbeskedet villkoras med krav på att tomterna 2, 3 och 4 enligt situationsplan 

inlämnad 2021-09-28 uppförs som suterränghus med en våning plus suterrängvåning. 

 

Sändlista 
Sökanden: Orsa Sockens Samfällighetsförening, Box 55, 794 21 Orsa 

Ägare till fastigheten Fastighet NN, Fastighet NN, Fastighet NN, Fastighet NN och 

Fastighet NN (rek, besvärshänvisning) 

Miljönämnden, Nodava (för kännedom) 
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§ 56  

 

Informationsärenden 

   

Miljö-och byggnadsförvaltningen informerar Byggnadsnämnden om att vid 

nästkommande sammanträde kommer Anna Wadman, kart-och mätchef på 

förvaltningen, och Pellas Mats Andersson från Lantmäteriet att besöka 

Byggnadsnämnden för att informera om fastighetsgränser i Orsa kommun.  

Miljö-och byggnadsförvaltningen informerar Byggnadsnämnden om hur rekryteringen 

av en ny stadsarkitekt fortskrider.  

Per-Olof Olsson, bygglovschef, informerar om situationen på bygglovsenheten.  

Byggnadsnämnden efterfrågar beslutet med tillhörande beslutsunderlag vad gäller 

införandet av e-tjänster kopplade mot det nya ärendehanteringssystemet ByggR. Miljö-

och byggnadsförvaltningen återkommer med detta till nästkommande nämnd.  
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§ 57  

 

Delegationsbeslut 

1. Bostadsanpassningsbidrag, anpassning av 

entrén med automatisk dörröppnare 

beviljas med 23 147 kronor 

OK BN 2021/ 

2. Bostadsanpassningsbidrag, breddning av 

tröskel till badrum beviljas med 16 914 

kronor 

OK BN 2021/ 

3. Bostadsanpassningsbidrag, justering av 

befintlig ramp vid entrén beviljas med 10 

705 kronor 

OK BN 2021/ 

4. Bostadsanpassningsbidrag, ramp vid 

entrén beviljas med 8 531 kronor 

OK BN 2021/ 

5. Bostadsanpassningsbidrag, service av hiss 

beviljas med 938 kronor 

OK BN 2021/ 

6. Bostadsanpassningsbidrag, spisvakt 

beviljas med 2 500 kronor 

OK BN 2021/ 

7. Bostadsanpassningsbidrag, uppsättning av 

stängsel beviljas med 45 835 kronor 

OK BN 2021/ 

8. Beslut om förlängd handläggningstid OK BN 2021/ 

9. Fastighet XX Beslut om förlängd 

handläggningstid gällande förhandsbesked 

för nybyggnad av fem fritidshus 

OK BN 2021/ 

10. Fastighet XX Startbesked för tillbyggnad 

av enbostadshus. 

OK BN 2021/ 

11. Fastighet XX, Bygglov för tillbyggnad av 

enbostadshus 

OK BN 2021/ 

12. Fastighet XX - Slutbesked för nybyggnad 

av komplementbyggnad 

OK BN 2020/ 

13. Fastighet XX - Bygglov och startbesked för 

fasadändring av kontorslokal 

OK BN 2021/ 

14. Fastighet XX Slutbesked för tillbyggnad av 

enbostadshus 

OK BN 2020/ 

15. Fastighet XX Startbesked för nybyggnad 

av komplementbyggnad 

OK BN 2021/ 
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16. Fastighet XX Startbesked för nybyggnad 

av komplementbyggnad 

OK BN 2021/ 

17. Fastighet XX Slutbesked för nybyggnad av 

fritidshus 

OK BN 2020/ 

18. Fastighet XX Interimistiskt slutbesked för 

nybyggnad av fritidshus 

OK BN 2020/ 

19. Fastighet XX - Startbesked för nybyggnad 

av fritidshus 

OK BN 2021/ 

20. Fastighet XX Startbesked för nybyggnad 

av två fritidshus 

OK BN 2021/ 

21. Fastighet XX Startbesked för nybyggnad 

av fritidshus, installation av eldstad och 

rökkanal 

OK BN 2021/ 

22. Fastighet XX - Bygglov för nybyggnad av 

fritidshus 

OK BN 2021/ 

23. Fastighet XX, Bygglov för nybyggnad av 

fritidshus 

OK BN 2021/ 

24. Fastighet XX Startbesked för nybyggnad 

av fritidshus. 

OK BN 2021/ 

25. Fastighet XX, Bygglov för nybyggnad av 

fritidshus samt installation av eldstad och 

rökkanal 

OK BN 2021/ 

26. Fastighet XX Startbesked för nybyggnad 

av två fritidshus. 

OK BN 2021/ 

27. Fastighet XX, Bygglov för nybyggnad av 

två fritidshus 

OK BN 2021/ 

28. Fastighet XX Startbesked för nybyggnad 

av fritidshus 

OK BN 2021/ 

29. Fastighet XX, Beslut om förlängd 

handläggningstid 

OK BN 2021/ 

30. Fastighet XX, Bygglov för nybyggnad av 

fritidshus 

OK BN 2021/ 

31. Fastighet XX Startbesked för nybyggnad 

av fritidshus 

OK BN 2021/ 

32. Fastighet XX, Bygglov för nybyggnad av 

fritidshus 

OK BN 2021/ 

33. Fastighet XX Startbesked för nybyggnad 

av fritidshus 

OK BN 2021/ 
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34. Fastighet XX, Bygglov för nybyggnad av 

fritidshus 

OK BN 2021/ 

35. Fastighet XX, Bygglov för nybyggnad av 

fritidshus 

OK BN 2021/ 

36. Fastighet XX, Bygglov för nybyggnad av 

fritidshus 

OK BN 2021/ 

37. Fastighet XX Startbesked för nybyggnad 

av fritidshus samt komplementbyggnad 

OK BN 2021/ 

38. Fastighet XX, Bygglov för nybyggnad av 

fritidshus 

OK BN 2021/ 

39. Fastighet XX, Tidsbegränsat bygglov för 

nybyggnad av Padelhall 

OK BN 2021/ 

40. Fastighet XX - Slutbesked för nybyggnad 

av komplementbyggnad 

OK BN 2020/ 

41. Fastighet XX - Bygglov för nybyggnad av 

komplementbyggnad 

OK BN 2021/ 

42. Fastighet XX - Bygglov och startbesked för 

tillbyggnad av fritidshus och installation av 

eldstad 

OK BN 2021/ 

43. Fastighet XX, Bygglov och startbesked för 

tillbyggnad av fritidshus 

OK BN 2021/ 

44. Fastighet XX Startbesked för nybyggnad 

av fritidshus 

OK BN 2021/ 

45. Fastighet XX Startbesked för nybyggnad 

av fritidshus 

OK BN 2021/ 

46. Fastighet XX - Slutbesked för tillbyggnad 

av fritidshus 

OK BN 2016/ 

47. Fastighet XX Startbesked för nybyggnad 

av fritidshus och två 

komplementbyggnader 

OK BN 2021/ 

48. Fastighet XX, Slutbesked för nybyggnad av 

fritidshus 

OK BN 2019/ 

49. Fastighet XX Startbesked för tillbyggnad 

av fritidshus 

OK BN 2020/ 

50. Fastighet XX - Startbesked för rivning av 

enbostadshus 

OK BN 2021/ 

51. Fastighet XX Startbesked för nybyggnad 

av enbostadshus 

OK BN 2021/ 
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52. Fastighet XX - Startbesked för tillbyggnad 

av fritidshus 

OK BN 2021/ 

53. Fastighet XX, Bygglov för tillbyggnad av 

fritidshus 

OK BN 2021/ 

54. Fastighet XX Slutbesked för tillbyggnad av 

enbostadshus 

OK BN 2021/ 

55. Fastighet XX, Bygglov och startbesked för 

tillbyggnad av fritidshus samt nybyggnad 

av komplementbyggnad 

OK BN 2021/ 

56. Fastighet XX - Bygglov för nybyggnad av 

komplementbyggnad 

OK BN 2021/ 

57. Fastighet XX, Slutbesked för tillbyggnad 

av enbostadshus och tillbyggnad av 

komplementbyggnad 

OK BN 2016/ 

58. Fastighet XX - Bygglov för nybyggnad av 

komplementbyggnad 

OK BN 2021/ 

59. Fastighet XX Startbesked för tillbyggnad 

av fritidshus 

OK BN 2021/ 

60. Fastighet XX, Bygglov för tillbyggnad av 

fritidshus 

OK BN 2021/ 

61. Fastighet XX - Startbesked för nybyggnad 

av komplementbyggnad 

OK BN 2021/ 

62. Fastighet XX - Slutbesked för tillbyggnad 

av enbostadshus 

OK BN 2018/ 

63. Fastighet XX - Slutbesked för tillbyggnad 

av enbostadshus 

OK BN 2021/ 

64. Fastighet XX, Rättidsprövning OK BN 2021/ 

65. Fastighet XX - Startbesked för installation 

av eldstad 

OK BN 2021/ 

66. Fastighet XX Tidsbegränsat bygglov och 

startbesked för tälthall 

OK BN 2021/ 

67. Fastighet XX - Slutbesked för skylt OK BN 2021/ 

68. Fastighet XX Slutbesked för nybyggnad av 

transformatorstation 

OK BN 2020/ 

69. Fastighet XX Startbesked för tillbyggnad 

av enbostadshus samt nybyggnad av 

komplementbyggnad 

OK BN 2021/ 
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70. Fastighet XX - Bygglov för tillbyggnad av 

enbostadshus 

OK BN 2021/ 

71. Fastighet XX - Startbesked för tillbyggnad 

av enbostadshus 

OK BN 2021/ 

72. Fastighet XX, Startbesked för installation 

av eldstad 

OK BN 2021/ 

73. Fastighet XX, Startbesked för installation 

av eldstad 

OK BN 2021/ 

74. Fastighet XX, Slutbesked för ändrad 

användning av industrilokal till idrottshall 

OK BN 2021/ 

75. Fastighet XX slutbesked för ändrad 

användning från personalutrymmen till 

servering 

OK BN 2019/ 

76. Fastighet XX - Startbesked för tillbyggnad 

av enbostadshus 

OK BN 2021/ 

77. Fastighet XX Bygglov för nybyggnad av 

fritidshus 

OK BN 2021/ 

78. Fastighet XX Avskrivning av ärende 

gällande bygglov för nybyggnad av 

komplementbyggnad 

OK BN 2021/ 

79. Fastighet XX, Beslut om förlängd 

handläggningstid 

OK BN 2021/ 

80. Fastighet XX - Bygglov för tillbyggnad av 

fritidshus 

OK BN 2021/ 

81. Fastighet XX, Bygglov för tillbyggnad av 

fritidshus och nybyggnad av två 

komplementbyggnader 

OK BN 2021/ 

82. Fastighet XX - Bygglov för nybyggnad av 

komplementbyggnad 

OK BN 2021/ 

83. Fastighet XX - Startbesked för nybyggnad 

av komplementbyggnad 

OK BN 2021/ 

84. Fastighet XX, Bygglov och startbesked för 

nybyggnad av två komplementbyggnader 

OK BN 2021/ 

85. Fastighet XX, Startbesked för installation 

av eldstad 

OK BN 2021/ 

86. Fastighet XX Beslut om ny 

kontrollansvarig 

OK BN 2021/ 

87. Fastighet XX Bygglov för tillbyggnad och 

fasadändring av enbostadshus 

OK BN 2021/ 
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88. Fastighet XX Bygglov och startbesked för 

fasadändring av komplementbyggnad 

OK BN 2021/ 

89. Fastighet XX Slutbesked för tillbyggnad av 

enbostadshus och installation av eldstad 

OK BN 2019/ 

90. Fastighet XX - Bygglov för tillbyggnad av 

fritidshus 

OK BN 2021/ 

91. Fastighet XX, slutbesked för installation av 

eldstad och rökkanal 

OK BN 2021/ 

92. Fastighet XX, Startbesked för installation 

av eldstad och rökkanal 

OK BN 2021/ 

93. Fastighet XX, Bygglov för tillbyggnad av 

enbostadshus 

OK BN 2021/ 

94. Fastighet XX Startbesked för nybyggnad 

av enbostadshus. 

OK BN 2021/ 

95. Fastighet XX, Bygglov för nybyggnad av 

enbostadshus 

OK BN 2021/ 

96. Fastighet XX - Bygglov för tillbyggnad av 

enbostadshus 

OK BN 2021/ 

97. Fastighet XX Startbesked för rivning av två 

byggnader 

OK BN 2021/ 

98. Fastighet XX, Slutbesked för tillbyggnad 

av fritidshus 

OK BN 2016/ 

99. Fastighet XX, Avskrivning av bygglov för 

tillbyggnad av komplementbyggnad 

OK BN 2021/ 

100. Fastighet XX Startbesked för nybyggnad 

av fritidshus och komplementbyggnad 

OK BN 2021/ 

101. Fastighet XX Startbesked och slutbesked 

för tillbyggnad av fritidshus och 

installation av kamin och rökkanal 

OK BN 2019/ 

102. Fastighet XX Startbesked för nybyggnad 

av enbostadshus och komplementbyggnad. 

OK BN 2021/ 

103. Fastighet XX startbesked för nybyggnad av 

två fritidshus och en komplementbyggnad. 

OK BN 2021/ 

104. Fastighet XX, Bygglov för nybyggnad av 

två fritidshus och en komplementbyggnad 

OK BN 2021/ 

105. Fastighet XX, Beslut om förlängd 

handläggningstid 

OK BN 2021/ 
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106. Fastighet XX, Bygglov och 

strandskyddsdispens för nybyggnad av 

fritidshus och komplementbyggnad 

OK BN 2021/ 

107. Fastighet XX - Startbesked för nybyggnad 

av komplementbyggnad 

OK BN 2021/ 

108. Fastighet XX - Startbesked för installation 

av eldstad 

OK BN 2021/ 

109. Fastighet XX, Slutbesked för uppställning 

av träningsredskap, utegym 

OK BN 2015/ 

110. Fastighet XX, Slutbesked för nybyggnad av 

nätstation 

OK BN 2016/ 

111. Fastighet XX Startbesked för tillbyggnad 

och fasadändring av enbostadshus 

OK BN 2021/ 

112. Fastighet XX Slutbesked för tillbyggnad av 

fritidshus. 

OK BN 2019/ 
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§ 58  

 

Delgivningar 

1. Beslut 2021-07-22 Mål nr P 4374-21, Svea 

Hovrätt Mark- och miljööverdomstolen ger 

inte prövningstillstånd. Mark- och 

miljödomstolens avgörande står därför 

fast. 

OK BN 2019/ 

2. Beslut 2021-08-16, Dnr: 526-5995-2021, 

Länsstyrelsen upphäver OK BN beslut om 

strandskyddsdispens för brygga. 

OK BN 2021/ 

3. Beslut 2021-08-26, Dnr: 403-13197-2020, 

Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

OK BN 2020/ 

4. Beslut 2021-09-02 Dnr: 403-17268-2020, 

Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

OK BN 2020/ 

5. Beslut 2021-09-02 Dnr: 403-17270-2020, 

Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

OK BN 2020/ 

6. Bostadsförsörjningsplan 2021-2030 OK BN 2021/00138-3 

7. Gemensam miljö-och byggnadsnämnd OK BN 2021/00138-4 

8. Lantmäteriets författningssamling, LMFS 

2021:3 

OK BN 2021/00250-1 

9. Samråd OK BN 2021/00247-1 

10. Tillståndsbevis från Polisen enligt lag 

(1966:742) om hotell- och 

pensionatsrörelse 2021-06-30, 

A614.943/2020, Orsa Hornberga Gård AB 

OK BN 2021/00213-1 

11. Underrättelse om avslutad förrättning 

2021-07-02. Omprövning av Hansjö ga:27. 

OK BN 2021/ 

12. Underrättelse om avslutad förrättning 

2021-07-16. Fastighetsreglering berörande 

Fastighet XX, XX och XX 

OK BN 2021/ 

13. Underrättelse om avslutad förrättning 

2021-08-24. Fastighet XX har utökats med 

XX och XX 

OK BN 2021/ 

14. Underrättelse om avslutad förrättning 

2021-09-03. Avstyckning från Fastighet 

XX 

OK BN 2021/ 



 

PROTOKOLL 
BYGGNADSNÄMNDEN 
Sammanträdesdatum: 2021-09-29 
Dokument nr: OK BN 2015/00202-127 

41(41) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

15. Underrättelse om beslut i avslutad 

lantmäteriförrättning. Avstyckning samt 

särskild gränsutmärkning berörande 

Fastighet XX, XX, XX 

OK BN 2021/ 

16. Protokoll 2021-09-08, Ledningsrätt för 

fiber berörande 36:8m fl. 

OK BN 2021/ 

 

 

 


