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Byggnadsnämnden 

Plats och tid: Dalagatan 1, Stora Sågbladet, 2022-08-24                                     
kl. 13:15 – 14:30 

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

Övriga deltagare: Andreas Ytterberg, byggnadsinspektör 
Sofia Juhlin Ulriksen, nämndsekreterare 
 

Utses att justera: Pia Ström 

Justeringens 
plats och tid: 

Miljö- och byggnadsförvaltningen, 2022-08-31 

Underskrifter: ______________________________________ 

Sofia Juhlin Ulriksen, sekreterare 

 

Paragraf 48 - 57 

 ______________________________________ 

Anders Borg, ordförande 

 

 

 ______________________________________ 

Pia Ström, justerare 

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum: 2022-08-24 

Överklagningstid: 2022-08-31 - 2022-09-21 

Anslaget sätts upp: 2022-08-31 Anslaget tas ner: 2022-09-22 

Förvaringsplats för protokollet: Miljö- och byggnadsförvaltningen 

 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning 

Revidering av delegationsordning 3 

Bygglov för tillbyggnad av rad/kedjehus 5 

Orsa 1:7, Bygglov för upplag, krossning och sortering 8 

Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus 13 

Förhandsbesked för nybyggnad två enbostadshus 17 

Val av dataskyddsombud för Byggnadsnämnden 21 

Bygglov för nybyggnad av förråd/hallbyggnad 22 

Informationsärenden 27 

Delegationsbeslut 28 

Delgivningar 30 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 48 OK BN 2022/00078-1 

 

Revidering av delegationsordning 

Beslut 
Byggnadsnämnden antar reviderad delegationsordning. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnadsförvaltningen ser ett behov av att revidera Byggnadsnämndens 

befintliga delegationsordning, genom två förändringar.  

 

En av förändringarna som genomförs är att delegaten stadsarkitekt tas bort och ersätts 

av delegaten bygglovsarkitekt.  

 

Den andra förändringen som genomförs är att möjliggöra för bygglovsarkitekt, 

bygglovschef samt byggnadsinspektör att besluta om att bevilja förhandsbesked för 

nybyggnad av en- och tvåbostadshus samt fritidshus, där stöd i gällande översiktsplan 

eller annan områdesbestämmelse finns, och som inte är av principiell art. 

Beslutsunderlag 
Reviderad delegationsordning 
 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden antar reviderad delegationsordning. 
 

Ordförandeberedningens förslag till beslut 
Ordförandeberedningen förslår Byggnadsnämnden att besluta enligt förvaltningens 

förslag till beslut, att anta reviderad delegationsordning.  

 

Byggnadsnämndens beslutsgång 

Yrkanden 
Lars-Olov Simu (KD) yrkar att ärendet bordläggs och återupptas vid kommande 

sammanträde.  

Beslutsgång 
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på om ärendet 

ska avgöras idag eller om ärendet ska bordläggas till kommande sammanträde varav 

det förstnämnda förklaras bifallet.  

Ordförande finner att Byggnadsnämnden bifaller ordförandeberedningens förslag till 

beslut och antar reviderad delegationsordning.   
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Reservationer 
Lars-Olov Simu reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  

 

Sändlista 
Miljö- och byggnadsförvaltningen  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 49 OK BN 2022/00079-1 

 

 

Bygglov för tillbyggnad av rad/kedjehus 

Beslut 
Byggnadsnämnden avslår sökt bygglov för tillbyggnad av radhus på fastigheten 

Barken 19 med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 

 

Avgiften för prövningen är 1 594 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Faktura skickas separat. 

 

Ärendet blev komplett 2022-06-14. 

Handläggningstiden för ärendet har förlängts 2022-07-18. 

 

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 tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten XX i Orsa 

kommun. Tillbyggnaden uppförs i en våning och får en byggnadsarea på cirka 19,6 m² 

kvadratmeter. Tillbyggnaden får ett snedtak som täcks med klar kanalplast. Fasaden 

utförs med en stående locklistpanel som målas med en röd slamfärg. Tillbyggnaden 

avses användas som uterum. Byggnationen placeras 0 m från fastighetsgräns mot XX 

och XX. 

Planförhållanden 
För området gäller detaljplan Sp 49 som vann laga kraft 1978-04-28. 

 

Åtgärden strider mot detaljplanen. 

 

Enligt detaljplanen är största tillåtna byggnadsarea är ca 70 m2. 

Sammanlagd byggnadsarea inklusive föreslagen tillbyggnad är ca 89,5 m2, största 

tillåtna byggnadsarea överskrids med ca 27,8 procent. 

Byggnaden föreslås uppföras cirka 0 meter från gränsen mot XX och XX. 

Exploateringsgraden på fastigheten uppgår med föreslagen åtgärd till cirka 51,7 

procent. 

 

Området omfattas av en fördjupad översiktsplan för Orsa kommun som vann laga kraft 

1994-07-22. 

 

Området omfattas av en översiktsplan för Orsa kommun som vann laga kraft 2019-11-

01.   
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Inga kända fornlämningar finns. 

 

Utom utbredningsområde för 100-årsflöde. 

 

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

enligt 4 kap. 2 § miljöbalken. 

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 Bostadsrättsföreningen Barken och XX. 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). 

 

Motivering 
Då största tillåtna byggnadsarea överskrids med ca 27,8 procent efter planerad 

tillbyggnation görs bedömningen att sökt åtgärd inte överensstämmer med gällande 

detaljplan för området. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Avvikelserna från detaljplanen kan inte anses vara en liten avvikelse enligt 9 kap. 31 b 

§ plan- och bygglagen. 

 

Sammantaget bedöms det att bygglov bör avslås med stöd av 9 kap. 30 § plan- och 

bygglagen. 

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

Besvärshänvisning bifogas. 

 

Beslutsunderlag 
Ansökan, inkom 2022-05-02 

Skrivelse, inkom 2022-05-02 

Fotografi, inkom 2022-05-02 

Plan-, fasadritning, situationsplan, inkom 2022-06-14 

Kartutdrag, inkom 2022-06-16 

Yttrande från Bostadsrättsföreningen Barken, inkom 2022-07-11 

Yttrande från XX, inkom 2022-07-11 
 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden avslår sökt bygglov för tillbyggnad av radhus på fastigheten XX 

med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 

 

Ordförandeberedningens förslag till beslut 
Ordförandeberedningen föreslår Byggnadsnämnden att besluta enligt Miljö- och 

byggnadsförvaltningens förslag till beslut, att avslå sökt bygglov för tillbyggnad av 

radhus.  

 

Byggnadsnämndens beslutsgång 
Ordförande finner att Byggnadsnämnden bifaller ordförandeberedningens förslag till 

beslut och avslår sökt bygglov för tillbyggnad av radhus på fastigheten XX. 

 

Sändlista 
Sökande 

 

Bostadsrättsföreningen Barken, Box 307, 751 05 UPPSALA för kännedom 

 

Granne XX, för kännedom 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 50 OK BN 2022/00079-2 

MOK BN 2022-000557 

 

Orsa 1:7, Bygglov för upplag, krossning och sortering 

Beslut 
Byggnadsnämnden beviljar sökt bygglov för upplag, krossning och sortering på 

fastigheten Orsa 1:7 med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen. 

 

Byggnadsnämnden meddelar startbesked för att påbörja upplag, krossning och 

sortering med stöd av 10 kap. 23 och 24 §§ plan- och bygglagen.  

 

Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. 

 

Avgiften för prövningen är 10 239 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

 

Ärendet blev komplett den 2022-06-20. 

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

plan- och bygglagen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser upplag, mottagning av massor för återvinning samt krossning och 

sortering av jord, sten, morän, berg mm.  

 

Verksamheten kommer att omfatta mottagning av icke farligt avfall med ändamålet att 

sorteras, alternativt krossas och sorteras, för att i största möjliga utsträckning 

användas för byggnads- eller anläggningsändamål. Ett tillfälligt upplag av förädlade 

grusprodukter från den egna bergtäkten Bjusberg ska också finnas inom området. 

 

Buller uppkommer i olika nivåer från samtliga moment inom verksamheten. 

 

Verksamheten kommer att resultera i ökade transporter från området. Sökande skriver 

i inlämnad rapport att antalet transporter är beräknat till 300–350 per år.  

  

Ca 350 m från området ligger närmsta bostadshus. Nästa hus ligger ca 780 m från 

området, och övrig tätare bebyggelse ligger mer än 1 km från området.  

Planförhållanden 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

 

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

november 2019. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

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. 

 

Området ligger inom strandskyddat område från Björnbäcken. 

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 XX och 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. 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 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 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

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 

  - 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 
Den ökade trafiken med mellan 300–350 transporter per år bedöms inte vara en så 

omfattande ökning av trafiken att den leder till någon betydande omgivningspåverkan.  

Bullret som verksamheten kommer att generera bedöms inte vara en betydande 

olägenhet för de boende i området då avståndet mellan verksamheten och bebyggelsen 

är tillräcklig. 

 

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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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

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. 

 

Slutbesked krävs inte i detta ärende. 

 

Åtgärden kan kräva tillstånd från Miljönämnden. 

 

Detta beslut annonseras offentligt i Post- och Inrikes Tidningar. 

Du kan själv kontrollera datumet för annonsering på: 

https://poit.bolagsverket.se/poit/ 

 

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. 

 

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

eller markarbeten. 

 

Beslutsunderlag 
Ansökan, inkom 2022-06-09 

Bilaga, inkom 2022-06-09 

Lägeskarta, inkom 2022-06-10 

Situationsplan, inkom 2022-06-20 

Yttrande från XX, inkom 2022-07-03 

Yttrande från XX, inkom 2022-07-18 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beviljar sökt bygglov för upplag, krossning och sortering på 

fastigheten Orsa 1:7 med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen. 

 

https://poit.bolagsverket.se/poit/


 

PROTOKOLL 
BYGGNADSNÄMNDEN 
Sammanträdesdatum: 2022-08-24 
Dokument nr: OK BN 2015/00202-145 

12(30) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Ordförandeberedningens förslag till beslut 
Ordförandeberedningen föreslår Byggnadsnämnden att besluta enligt Miljö- och 

byggnadsförvaltningens förslag till beslut och bevilja sökt bygglov för upplag, krossning 

och sortering. 

Byggnadsnämndens beslutsgång 
Ordförande finner att Byggnadsnämnden beslutar Miljö- och byggnadsförvaltningens 

förslag till beslut och bevilja sökt bygglov för upplag, krossning och sortering på 

fastigheten Orsa 1:7. 

 

Sändlista 
Sökande, Siljan Schakt och Entreprenad Aktiebolag, Box 93, 794 22 Orsa 

Fastighetsägare, delgivning med besvärshänvisning 

Fastighetsägare XX, delgivning med besvärshänvisning 

Fastighetsägare XX, delgivning med besvärshänvisning 
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§ 51 OK BN 2022/00079-4 

 

 

Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus 

Beslut 
Byggnadsnämnden beviljar sökt förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus 

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

villkor: 

- Byggnaders fasader ska utföras i dova färger, brunt, rött eller grått. 

- Tak ska uppföras som sadeltak med röda takpannor. 

Avgiften för prövningen är 19 610 kronor enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige.  

Ärendet blev komplett den 2022-07-17. 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 fyra enbostadshus på del av 

fastigheten XX.  

 

De planerade enbostadshusen samt ny tillfartsväg till området kräver 

strandskyddsdispens. Strandskyddsdispens prövas i ett separat ärende och beslut.  

 

Tomt 1 – 5 enligt situationsplanen daterad 2022-07-17 är redan avstyckade och har 

2021-09-29 erhållit positivt förhandsbesked samt strandskyddsdispens.  

 

Ett tillsynsärende gällande grävning inom strandskyddat område har upprättats på den 

aktuella fastigheten 2022-08-09.  

 

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 inom ett av kommunens utpekade LIS-området.  

 

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

enligt 4 kap. 2 § miljöbalken.  

 

De aktuella tomterna är utom utbredningsområde för 100 – årsflöde.  

Den planerade infartsvägen går delvis genom fornlämningsområde.  
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Möjlighet för anslutning till allmänna vattenledningar finns inte. Enligt yttrande från 

Miljönämnden så finns det tillstånd att inrätta en enskild (gemensam) 

avloppsanläggning.  

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 Miljönämnden. 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 
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- 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 

- 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 
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och 

vattenresurserna enligt 3 kap. miljöbalken samt med den kommunala 

översiktsplanen. Byggnadsnämnden bedömer sammantaget att sökt åtgärd uppfyller 

kraven i 2 kap. plan- och bygglagen och behöver inte föregås av detaljplaneläggning 

enligt bestämmelserna i 4 kap. 2-3 §§ plan- och bygglagen. 

 

Åtgärden kräver strandskyddsdispens, detta prövas i ett separat ärende.  

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. 

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. 

Du kan själv kontrollera datumet för annonsering på: 

https://poit.bolagsverket.se/poit/  
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Beslutsunderlag 
Reviderat yttrande från Miljönämnden, inkom 2022-08-11 

Yttrande från Miljönämnden, inkom 2022-08-10 

Ansökan, inkom 2022-07-17 

Situationsplan, inkom 2022-07-17 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden avslår sökt förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus 

på fastigheten XX med stöd av 4 kap. 2 § plan- och bygglagen. 

Ordförandeberedningens förslag till beslut 
Ordförandeberedningen lämnar ärendet till Byggnadsnämnden utan eget förslag till 
beslut.  
 

Byggnadsnämndens beslutsgång 
Yrkanden 
Ander Rosell (S) yrkar att sökt förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus på 

fastigheten XX ska beviljas med villkor att byggnaderna ska uppföras i trä med dova 

färger, brunt, rött eller grått.  Taket ska utföras som sadeltak med röda takpannor.  

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att Byggnadsnämnden bifaller Ander Rosell (S) yrkande att sökt 

förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus på fastigheten XX ska beviljas 

med ovan angivna villkor.  

Sändlista 
Sökande 
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§ 52 OK BN 2022/00079-3 

 

Viborg 3:3, Förhandsbesked för nybyggnad två enbostadshus 

Beslut 
Byggnadsnämnden beviljar sökt förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på 

fastigheten XX i Orsa kommun med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen. 

  

Avgiften för prövningen är 9 660 kronor enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige.  

  

Ärendet blev komplett den 2022-06-14.  

  

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 två enbostadshus på fastigheten XX i 

Orsa kommun. 

 

En tomt avses placeras i väst mot Kompanivägen om ca 1 014 m². Den andra tomten 

avses placeras i öst mot Gössa Anders väg om ca 1 028 m². Bägge aktuella tomtförslag 

är på jordbruksmark.  

Planförhållanden 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

 

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

november 2019. 

 

Området omfattas av odlingsrösen. 

 

Inga kända fornlämningar finns på platsen.  

 

Området är av riksintresse för naturmiljö. 

 

Området omfattas av värdefulla odlingslandskap.  

En jordbruksinventering har utförts 1976 där marken fick klassen B. 

 

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

enligt 4 kap. 2 § miljöbalken. 

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 framfört 

synpunkter mot sökt åtgärd. 
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Yttranden har inkommit från XX, Nodava och Miljönämnden. 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. 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. 

 

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, 
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  - 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). 

Motivering 
Byggnadsnämnden bedömer att åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt 

lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt 3 kap. miljöbalken samt 

med den kommunala översiktsplanen. Byggnadsnämnden bedömer att sökt åtgärd 

uppfyller kraven i 2 kap. plan- och bygglagen och behöver inte föregås av 

detaljplaneläggning enligt bestämmelserna i 4 kap. 2-3 §§ 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.  

 

Tillstånd från Länsstyrelsen kan krävas vid eventuella ingrepp i 

biotopskyddade odlingsrösen. 

  

Detta beslut annonseras offentligt i Post- och Inrikes Tidningar.  

Du kan själv kontrollera datumet för annonsering på: 

https://poit.bolagsverket.se/poit/  

  

Beslutet vinner laga kraft tidigast fyra veckor efter annonseringen, om ingen har 

överklagat beslutet innan dess.  

 Angränsande markägare kommer att underrättas om annonseringen.  

Beslutsunderlag 
Remissvar Viborg 3:3, inkom 2022-07-04 

Remissvar Viborg 3:3, inkom 2022-06-28 

https://poit.bolagsverket.se/poit/
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Remissvar Miljökontoret, inkom 2022-06-28 

Remissvar från Nodava, inkom 2022-06-27 

Brev från sökande, inkom 2022-06-14 

Situationsplan, inkom 2022-06-14 

Ansökan, inkom 2022-05-17 

 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden avslår sökt förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på 

fastigheten XX i Orsa kommun med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen. 

 

Ordförandeberedningens förslag till beslut 
Ordförandeberedningen lämnar ärendet till Byggnadsnämnden utan eget förslag till 

beslut.  

Byggnadsnämndens beslutsgång 
Yrkanden 
Lars-Olov Simu (KD) yrkar att ärendet ska återremitteras till Miljö- och 

byggnadsförvaltningen för vidare handläggning, i form av komplettering med ett 

yttrande från LRF.  

Anders Borg (C) yrkar att sökt förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på 

fastigheten XX ska beviljas.  

Beslutsgång 
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på om ärendet 

ska avgöras idag eller om ärendet ska bordläggas till kommande sammanträde, varav 

det förstnämnda förklaras bifallet.  

Ordförande finner att Byggnadsnämnden bifaller Anders Borg (C) yrkande, att sökt 

förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten XX ska beviljas.  

 

Reservationer 
Lars-Olov Simu (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  

 

Sändlista 
Sökande: Skogsmark Sandlid & Berg fastighet AB, Centrumplan 4, 333 31 

Smålandsstenar  

Fastighetsägare, delgivning med besvärshänvisning.  
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§ 53 OK BN 2022/00071-4 

 

Val av dataskyddsombud för Byggnadsnämnden 

Beslut 
Byggnadsnämnden utser Anna Karlsson, kanslichef Mora kommun, till 

dataskyddsombud tills vidare. 

Sammanfattning av ärendet 
EU:s dataskyddsförordning 2016/679 tillämpas som lag i Sverige sedan den 25 maj 

2018. Enligt artikel 37 i förordningen ska en myndighet eller ett offentligt organ 

utnämna ett dataskyddsombud.   

 

Dataskyddsombudet ska bland annat kontrollera att personuppgifter behandlas på ett 

korrekt och lagligt sätt, informera, ge stöd och råd om dataskyddsförordningen och 

angränsande regler, fungera som en kontaktpunkt för organisationen, 

tillsynsmyndigheten och för registrerade personer. Ombudet ska ha en självständig roll 

i organisationen och rapporterar till ledningen. 

 

Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har sedan 2018 ett samarbete i dataskyddsfrågor 

och med det ett gemensamt dataskyddsombud.  

Beslutsunderlag 
- 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden utser Anna Karlsson, kanslichef Mora kommun, till 

dataskyddsombud tills vidare. 

 

Ordförandeberedningens förslag till beslut 
Ordförandeberedningen föreslår Byggnadsnämndens att bifalla Miljö-och 

byggnadsförvaltningens förslag till beslut och utse Anna Karlsson, kanslichef Mora 

kommun, till dataskyddsombud tills vidare. 

 

Byggnadsnämndens beslutsgång 
Ordförande finner att Byggnadsnämnden bifaller ordförandeberedningens förslag till 

beslut och utser Anna Karlsson, kanslichef Mora kommun, till dataskyddsombud tills 

vidare. 

 

Sändlista 
- 
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§ 54 OK BN 2022/00079-5 

 

Bygglov för nybyggnad av förråd/hallbyggnad 

Beslut 
Byggnadsnämnden beviljar sökt bygglov för nybyggnad av förråd/hallbyggnad på 

fastigheten XX med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen. 

 

Byggnadsnämnden meddelar startbesked för att påbörja nybyggnad av 

förråd/hallbyggnad med stöd av 10 kap. 23 och 24 §§ plan- och bygglagen.  

 

Med detta startbesked fastställs inlämnad kontrollplan. 

 

Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. 

 

Slutbesked krävs för att få ta byggnaden i bruk. Som underlag för slutbeskedet ska 

följande handlingar lämnas in till Miljö- och Byggnadsförvaltningen: 

- Signerad kontrollplan. 

- Fotografier på färdigställd byggnation. 

 

Avgiften för prövningen är 6 037 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

 

Ärendet blev komplett den 2022-07-08. 

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 förråd/hallbyggnad på fastigheten XX i Orsa kommun. 

Byggnaden får en byggnadsarea på ca 134 m² och kommer att inrymma ett rum. 

Fasaden kommer att bekläs med stående träpanel som målas faluröd. Taket beläggs 

med Svart TP-plåt. Byggnaden kommer inte att förses med vatten och avlopp, och 

kommer att vara ett oisolerat kallförråd. 

 

Byggnaden avses användas som förråd och kommer att fungera som ett komplement 

till bostadshuset på fastigheten XX.  

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. 
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Området är utom utbredningsområde för 100-årsflöde. 

 

Inga kända fornlämningar finns. 

 

Området är av riksintresse för kulturmiljö. 

Fastigheten ligger inom område med värdefulla odlingslandskap. 

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. 

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 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, 
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    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 

  - 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 
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. 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. 

 

Byggnaden ska enligt uppgifter från sökande användas som förråd. Om användningen 

ska ändras kan det kräva bygglov. 
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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 byggnaden 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. 

 

Detta beslut annonseras offentligt i Post- och Inrikes Tidningar. 

Du kan själv kontrollera datumet för annonsering på: 

https://poit.bolagsverket.se/poit/ 

 

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. 

 

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

eller markarbeten. 

 

Beslutsunderlag 
Ansökan, inkom 2022-07-08 

Kontrollplan, inkom 2022-07-08 

Planritning, inkom 2022-07-08 

Fasad- och sektionsritning, inkom 2022-07-08 

Situationsplan, inkom 2022-07-08 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beviljar sökt bygglov för nybyggnad av förråd/hallbyggnad på 

fastigheten XX med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen. 

 

Byggnadsnämnden meddelar startbesked för att påbörja nybyggnad av 

förråd/hallbyggnad med stöd av 10 kap. 23 och 24 §§ plan- och bygglagen.  

 

Med detta startbesked fastställs inlämnad kontrollplan. 

 

Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. 

 

https://poit.bolagsverket.se/poit/
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Slutbesked krävs för att få ta byggnaden i bruk. Som underlag för slutbeskedet ska 

följande handlingar lämnas in till Miljö- och Byggnadsförvaltningen: 

- Signerad kontrollplan. 

- Fotografier på färdigställd byggnation. 

 

Ordförandeberedningens förslag till beslut 
Ordförandeberedningen föreslår Byggnadsnämnden att besluta enligt Miljö- och 

byggnadsförvaltningens förslag till beslut, att bevilja sökt bygglov för nybyggnad av 

förråd/hallbyggnad.  

 

Byggnadsnämndens beslutsgång 
Ordförande finner att Byggnadsnämnden bifaller ordförandeberedningens förslag till 

beslut och beviljar sökt bygglov för nybyggnad av förråd/hallbyggnad på fastigheten 

XX.  

 

Sändlista 
Sökande: 
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§ 55  

 

Informationsärenden 

   

Miljö- och byggnadsförvaltningen informerar Byggnadsnämnden om avslutade och 

pågående rekryteringar.  

Miljö- och byggnadsförvaltningen informerar Byggnadsnämnden om att ett inbrott har 

skett på förvaltningen.  

Miljö- och byggnadsförvaltningen informerar Byggnadsnämnden om statistik på 

inkomna ärenden.  
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§ 56  

 

Delegationsbeslut 

1. Interimistiskt slutbesked för nybyggnad av 

fritidshus 

 

2. Startbesked för nybyggnad av 

komplementbyggnad 

 

3. interimistiskt slutbesked för nybyggnad av 

fritidshus 

 

4. Interimistiskt slutbesked för nybyggnad av 

fritidshus 

 

5. Slutbesked för nybyggnad av fritidshus  

6. Interimistiskt slutbesked för nybyggnad av 

fritidshus 

 

7. Slutbesked för nybyggnad av fritidshus  

8. Slutbesked för nybyggnad av fritidshus 

samt installation av eldstad och rökkanal 

 

9. Interimistiskt slutbesked för nybyggnad av 

fritidshus och komplementbyggnad 

 

10. Slutbesked för nybyggnad av fritidshus och 

två stycken komplementbyggnader 

 

11. Slutbesked för nybyggnad av 

komplementbyggnad 

 

12. Slutbesked för nybyggnad av fritidshus  

13. Slutbesked för tillbyggnad av 

enbostadshus 

 

14. Interimistiskt slutbesked för nybyggnad av 

fordonstvätt 

 

15. Slutbesked för tillbyggnad av 

enbostadshus 

 

16. Slutbesked för tillbyggnad och 

fasadändring av enbostadshus 

 

17. Slutbesked för installation av eldstad och 

rökkanal 
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18. Startbesked för tillbyggnad av 

enbostadshus 

 

19. Tillförordnad förvaltningschef 2022  

20. Slutbesked för tillbyggnad av 

enbostadshus 

 

21. Slutbesked för tillbyggnad av fritidshus  

22. Startbesked för nybyggnad av fritidshus  

23. Avslutas utan åtgärd  

24. Lista delegationsbeslut 2022-06-20 - 

2022-08-17 
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§ 57  

 

Delgivningar 

1. Dom 2022-06-21 Mål nr P 227-22 Nacka 

tingsrätt. Mark- och miljödomstolen 

upphäver Lst beslut och fastställer OK BN 

beslut om bygglov. 

OK BN 2021/00228-61 

2. Protokoll sammanträde och syn 2022-06-

21 Akt 88  

Mål nr P 8674-21, Nacka tingsrätt 

OK BN 2020/00158-60 

3. Underrättelse om avslutad förrättning 

W201170 

OK BN 2022/00043-5 

4. Protokoll OK Byggnadsnämnden 2022-06-

27 

OK BN 2015/00202-143 

5. Kallelse OK Byggnadsnämnden 2022-08-

24 

OK BN 2015/00202-144 

 

 

 


