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Byggnadsnämnden 

Plats och tid: Miljö- och byggnadsförvaltningen, Dalagatan 1                   
2022-05-25 kl. 13:15 – 14:30 

Beslutande: Anders Borg (C) 
Pia Ström (S) §§ 33, 35 - 38 
Bo Finnström (S) 
Lars-Olov Simu (KD) §§ 33, 35 - 38 
Mikael Johansson (C) 
Gunilla Frelin (M), §34 
 

Övriga deltagare: Per-Olof Olsson, Bygglovschef 
Sofia Juhlin Ulriksen, Nämndsekreterare 
 

Utses att justera: Bo Finnström 

Justeringens 
plats och tid: 

Miljö- och byggnadsförvaltningen, 2022-05-25 

Underskrifter: ______________________________________ 

Sofia Juhlin Ulriksen, sekreterare 

 

Paragraf 33 - 38 

 ______________________________________ 

Anders Borg, ordförande 

 

 

 ______________________________________ 

Bo Finnström, justerare 

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum: 2022-05-25 

Överklagningstid: 2022-05-25 - 2022-06-15 

Anslaget sätts upp: 2022-05-25 Anslaget tas ner: 2022-06-16 

Förvaringsplats för protokollet: Miljö- och byggnadsförvaltningen 

 

____________________________ 
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____________________________ 
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§ 33 OK BN 2022/00071-1 

 

Val av dataskyddsombud för byggnadsnämnden 

Beslut 
 

1. Byggnadsnämnden utser Anna Karlsson, kanslichef Mora kommun, till 

tillfälligt dataskyddsombud för perioden 7 juni till 31 augusti 2022 
2. Byggnadsnämnden noterar att Katarina Sollgard Norlins uppdrag som 

dataskyddsombud upphör den 6 juni 2022.  
 

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 
 

1. Byggnadsnämnden utser Anna Karlsson, kanslichef Mora kommun, till 

tillfälligt dataskyddsombud för perioden 7 juni till 31 augusti 2022 
2. Byggnadsnämnden noterar att Katarina Sollgard Norlins uppdrag som 

dataskyddsombud upphör den 6 juni 2022.  

 

Byggnadsnämndens beslutsgång 
Ordförande finner att Byggnadsnämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut.  
 

Sändlista 
- 
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§ 34 OK BN 2022/ 

 

Bostadsanpassningsbidrag, duschplats samt breddning av 
dörr 

Beslut 
Bostadsanpassningsbidrag beviljas inte för; 

- Anpassning av duschplats med duschkabin 

 

Bostadsanpassningsbidrag beviljas för; 

-  Breddning av badrumsdörr med 11 800 kr 

 
Ledamöterna Pia Ström (S) och Lars-Olov Simu (KD) deltar ej i ärendet på 
grund av jäv.  

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser anpassning av duschplats med duschkabin samt breddning av 

badrumsdörr.  

Motiv för beslut 
Enligt 3 och 5 §§ Lag om bostadsanpassningsbidrag (SFS 2018:222) lämnas 

bostadsanpassningsbidrag för åtgärder för anpassning av fasta funktioner i och i 

anslutning till den permanentbostad som skall anpassas.  

I förarbetena till lagen om bostadsanpassningsbidrag (prop. 2017/18:80 sid 69) 

framgår vidare följande. Det ska finnas en klar koppling mellan 

funktionsnedsättningen och de åtgärder som bidrag söks för. Åtgärderna ska kunna 

bedömas som nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen och således 

tillgodose de behov personen har på grund av funktionsnedsättningen.  

 

Av 8 § punkt 2 ovan nämnda lag framgår att bostadsanpassningsbidrag inte lämnas om 

de sökta åtgärderna behöver utföras på grund av eftersatt underhåll. 

 

Enligt Boverkets föreskrifter BFS 2018:12 ska intyg av arbetsterapeut, läkare eller 

annan sakkunnig bifogas ansökan om bostadsanpassningsbidrag om att de åtgärder 

bidrag söks för är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen. 

 

Sökanden önskar anpassning av duschplats med duschkabin samt breddning av 

badrumsdörr.  

 

Enligt tidigare ansökan den 2019-11-07 (Dnr OK BN 2019/) beviljades inte anpassning 

av duschplats med motiveringen: 

Sökanden har tidigare för samma bostad blivit nekad bostadsanpassningsbidrag för 

borttag av badkar samt iordningsställande av duschplats, enligt beslut av 

byggnadsnämnden i Orsa med datum 2015-09-22 (Dnr OK BN 2015/). Av beslutet 

framgår att flerbostadshuset uppfördes 1956. Det nu aktuella badrummet har aldrig 
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renoverats. Badrummet har halvt inkaklade väggar med asfalt som tätskikt bakom 

badkaret. Golvet är belagt med klinker, dock inte under badkaret. Golvbrunnen är av 

gjutjärn sedan huset byggdes. Badrummet är i behov av renovering och behöver 

åtgärdas av väsentligen andra orsaker än funktionsnedsättningen. Det åligger 

bostadsrättsinnehavaren att ansvara för hela lägenhetens inre underhåll vilket 

innefattar renovering av tätskikt och golvbrunn i badrum.  

Sökanden valde att överklaga Byggnadsnämndens beslut 2020-02-05 till 

Förvaltningsrätten som avslog sökandens överklagan vid dom meddelad 2020-10-20 

(mål nr 1036-20).  

 

Det har inte framkommit några nya omständigheter som föranleder någon ändring av 

tidigare fattade beslut. 

 

Upplysningar 

Beträffande breddning av badrumsdörr beviljades sådan anpassning i ärendet OK BN 

2019/ utifrån offert lämnad av Näséns Bygg AB med 11 800 kr.  

 

Du kan fritt välja den entreprenör du själv önskar beträffande breddning av 

badrumsdörr. Entreprenör med F-skattsedel bör anlitas. Fakturan ska märkas med 

”Bostadsanpassning och sökandens namn och adress”. När arbetet är utfört kan du 

lämpligen skicka in kopia på faktura samt bankbevis från din bank till Miljö- och 

byggnadsenheten, 792 80 Mora. Orsa kommun kräver att ett bankbevis bifogas där 

kontonummer framgår samt att det är du som är kontoinnehavare för att utbetalning 

ska kunna ske. Innan utbetalning ska arbetet ha godkänts av dig. 

Beslutsunderlag 
Ansökan inkom den 2022-04-04-13. 

Intyg från leg. arbetsterapeut inkom den 2022-04-13. 

Dom från Förvaltningsrätten med datum 2020-10-20 (mål nr 1036-20). 

Offert från Näséns Bygg gällande breddning badrumsdörr (från Dnr OK BN 2019/) 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Bostadsanpassningsbidrag beviljas inte för; 

- Anpassning av duschplats med duschkabin 

 

Bostadsanpassningsbidrag beviljas för; 

-  Breddning av badrumsdörr med 11 800 kr 

 

Byggnadsnämndens beslutsgång 
Ordförande finner att Byggnadsnämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut, att 
inte bevilja bostadsanpassningsbidrag för duschplats med duschkabin samt att bevilja 
bostadsanpassningsbidrag för breddning av badrumsdörr 

Sändlista 
Sökande 
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§ 35 OK BN 2021/ 

 

Förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av 
fritidshus och komplementbyggnad 

Beslut 
Byggnadsnämnden beviljar sökt förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus och 

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

bygglagen, med följande villkor: 

- En fysisk tomtplatsavgränsning ex. i form av staket eller gärdesgård ska 
uppföras enligt situationsplan daterad 2022-05-09. 

- Byggnader ska grundläggas över nivån 202.0 (RH 2000) 

Strandskyddsdispens 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus och 

komplementbyggnad på fastigheten XX med stöd av 7 kap. 18 d § miljöbalken, då 

byggnaderna avses uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus. 

Som tomt får tas i anspråk med röd färg markerat område på situationsplan daterad 

2022-03-08. 

Avgift 

Avgiften för prövningen är 8 027 kronor enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige.  

Ärendet blev komplett den 2022-05-05. 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 fritidshus 

och komplementbyggnad på fastigheten XX. 

Planförhållanden 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

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

Oreälven. Förslagen tomtplats ligger inom strandskyddat område.  

Området är inom utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, 

fokusområde Siljansringen. 

Området är inom 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. 

Fastigheten är delvis inom utbredningsområde för 100-årsflöde, men byggnaderna 

kommer enligt situationsplanen att grundläggas över nivå för 100-årsflöden.  

Inga kända fornlämningar finns på platsen.  
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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 Miljönämnden och Trafikverket. 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 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 d § miljöbalken får man som särskilda skäl vid prövningen av en 

fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet inom ett område för 
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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 
Fastigheten ligger inom LIS-område (4, fokusområde Siljansringen) i den antagna 

översiktsplan för Orsa kommun som vann laga kraft 1 november 2019.  

Syftet med de LIS-områden som pekas ut inom fokusområdet Siljansringen är att kunna 

erbjuda attraktivt boende och att möjliggöra nybyggnation i områden som omfattar många 

små vattendrag. 

LIS-områdena är främst lämpliga för småhus. 

Sökt åtgärd får anses uppfylla skälen som anges i miljöbalken 7 kap. 18 d § då 

åtgärden avses uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus. 

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. 

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. 

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 förhandsbesked, inkom 2021-11-15 
Ansökan strandskyddsdispens, inkom 2022-03-08 
Situationsplan, inkom 2022-03-08 
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Situationsplan med fysisk tomtplatsavgränsning, daterad 2022-05-09 
Foton på befintlig infart, inkom 2022-05-05 
Yttrande från Trafikverket, inkom 2022-05-06 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beviljar sökt förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus och 

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

bygglagen, med följande villkor: 

- En fysisk tomtplatsavgränsning ex. i form av staket eller gärdesgård ska 
uppföras enligt situationsplan daterad 2022-05-09. 

- Byggnader ska grundläggas över nivån 202.0 (RH 2000) 

Strandskyddsdispens 
Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus och 

komplementbyggnad på fastigheten XX med stöd av 7 kap. 18 d § miljöbalken, då 

byggnaderna avses uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus. 

Som tomt får tas i anspråk med röd färg markerat område på situationsplan daterad 

2022-03-08. 

Byggnadsnämndens beslutsgång 
Ordförande finner att Byggnadsnämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut och 

bifaller sökt förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på 

fastigheten XX. 

Sändlista 
Sökande 
Länsstyrelsen Dalarna (strandskydd) 
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§ 36  

 

Informationsärenden 

   

Miljö- och byggnadsförvaltningen ser ett behov av att rekrytera en 

verksamhetssystemförvaltare för att framtidssäkra organisationen utifrån en 

digitaliserad samhällsbyggnadsprocess och föreslår att en sådan tjänst inrättas.  

Miljö- och byggnadsförvaltningen informerar Byggnadsnämnden om förändringar i 

öppettider på förvaltningen. En utvärdering av de nya öppettiderna bör ske under 

hösten.  

Miljö- och byggnadsförvaltningen informerar Byggnadsnämnden om att det har 

inkommit en kallelse till sammanträde med Mark- och miljödomstolen 2022-06-21, 

med anledning av överklagandet av ärende OK BN 2021/. 
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§ 37  

 

Delegationsbeslut 

1. Bostadsanpassningsbidrag, ramp vid 

entrén, stödhandtag i badrum samt 

anpassning av trösklar inomhus beviljas 

med 53 934 kronor 

 

2. Bygglov och startbesked för nybyggnad av 

komplementbyggnad 

 

3. Startbesked för nybyggnad av 

komplementbyggnad 

 

4. Rättidsprövning  

5. Slutbesked för nybyggnad av fritidshus  

6. Startbesked för nybyggnad av fritidshus  

7. Slutbesked för nybyggnad av fritidshus 

samt installation av eldstad och rökkanal 

 

8. Startbesked för nybyggnad av fritidshus  

9. Interimistiskt slutbesked för nybyggnad av 

fritidshus samt installation av eldstad och 

rökkanal 

 

10. Startbesked för nybyggnad av fritidshus 

och komplementbyggnad 

 

11. Bygglov för nybyggnad av fritidshus och 

komplementbyggnad 

 

12. Ärendet avslutas  

13. Bygglov för tillbyggnad av fritidshus  

14. Startbesked för tillbyggnad av fritidshus  

15. Bygglov för tillbyggnad av 

komplementbyggnad 

 

16. Startbesked för installation av eldstad  

17. Startbesked för nybyggnad av 

komplementbyggnad 

 

18. Startbesked för nybyggnad av 

enbostadshus och komplementbyggnad 

samt rivning av komplementbyggnad 
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19. Bygglov och startbesked för nybyggnad av 

komplementbyggnad 

 

20. Startbesked för tillbyggnad av fritidshus  

21. Bygglov för till- och ombyggnad av 

enbostadshus 

 

22. Slutbesked för installation av hiss  

23. Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus  

24. Interimistiskt slutbesked för ändrad 

användning av handelsbyggnad 

 

25. Slutbesked för nybyggnad av plank  

26. Slutbesked för tillbyggnad av 

enbostadshus 

 

27. Startbesked för tillbyggnad av 

enbostadshus 

 

28. Slutbesked för rivning av två stycken 

byggnader 

 

29. Rättidsprövning  

30. Startbesked för nybyggnad av fritidshus 

(Strandskyddsdispens) 

 

31. Yttrande från Orsa kommun angående 

frågan om planavvikelse från 

stadsplan/detaljplan Dp33 

 

32. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus 

och komplementbyggnad 

 

33. Delegationslista 2022-05-18  

34. Yttrande från Byggnadsnämnden med 

anledning av överklagan till Mark- och 

miljödomstolen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 38  

 

Delgivningar 

1. Beslut 2022-04-11 Dnr: 403-18430-2021, 

Länsstyrelsen upphäver det överklagade 

beslutet. 

 

2. Beslut 2022-04-22 Dnr: 526-6147-2022, 

Länsstyrelsen godkänner OK BN beslut om 

strandskyddsdispens 

 

3. Beslut 2022-04-27 Dnr: 403-2454-2022, 

Länsstyrelsen beslutar att avslå överklagan 

 

4. Dom från Nacka tingsrätt  

5. Underrättelse om beslut i avslutad 

förrättning 

 

6. Producentavtal, Nationell 

geodataplattform 

 

7. PUB-avtal, Nationell geodataplattform  

8. Underrättelse om beslut i avslutad 

Lantmäteriförrättning, W21967 

 

9. Kallelse OK Byggnadsnämnden 2022-05-

25 

 

 

 

 


