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HANDLINGAR 

Till detaljplanen hörande planhandlingar: 

− Planbeskrivning med genomförandebeskrivning och bedömning av planens 
konsekvenser (den här handlingen) 

− Plankarta med planbestämmelser 
− Grundkarta, redovisas på plankarta 
− Fastighetsförteckning med registerkarta 
− Undersökning inför eventuell strategisk miljöbedömning 

Övriga handlingar: 

− Geoteknisk undersökning 
− Riskanalys 
− Bullerutredning 

 

Kommunstyrelsen beslutade om planuppdrag 2019-09-30, § 117. Detaljplanen 
handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900). Detta då den 
kan anses vara av särskilt intresse för allmänheten och att föreslagen markanvändning 
avviker ifrån översiktsplanen. Efter samrådsskedet sammanställs inkomna synpunkter i 
en samrådsredogörelse innan detaljplanen ställs ut för granskning.  
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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Planens syfte är att möjliggöra vård- och omsorgsboende med lämpliga tillhörande 
centrumfunktioner, samt vårdcentral. Byggnader och omgivande anläggningar ska ha 
hög arkitektonisk kvalitet och bidra till och bygga vidare på Orsas identitet. Vidare är 
syftet att byggnationen ska bidra positivt till upplevelsen av infarten till Orsa. Byggnaden 
och omgivande anläggningar ska också vara enkelt tillgängliga för gång- cykel- och 
biltrafikanter till och från Orsa centrum och ha ett bra samband till centrum. 

Vård- och omsorgsboendet planeras inrymma ca 90 platser för permanentboende och 
18 korttidsplatser. Detaljplanen möjliggör dessutom en eventuell expansion med 
ytterligare ca 30 platser vårdboendeplatser samt vårdcentral eller andra relaterade 
verksamheter. 

Skyttolabäcken som rinner genom planområdet ges en förändrad karaktär i samband 
med planens genomförande. Istället för att som idag vara ett uträtat dike kommer den 
att utformas som en slingrande bäck och vattenspeglar med våtmarkskaraktär. Detta 
bedöms som positivt utifrån naturvårdshänseende samtidigt som utemiljön för de 
boende blir varierad och händelserik. 

En lokaliseringsprövning har gjorts där den aktuella platsen med sitt centrala läge 
funnits vara bäst lämpad för denna typ av samhällsviktig verksamhet.  

PLANDATA 

Läge och omfattning 
Planområdet är beläget på Stormyren i centrala Orsa. Det avgränsas i norr av ängs- och 
åkermark och i väster av bostadsområdet Storgärdet. Söder om planområdet ligger ett 
mindre handelsområde och i öster gränsar det till väg E45. Räddningsstationen är 
lokaliserad ca 500 m norr om planområdet. Planområdet har en areal på ca 8,4 hektar. 

 

Översiktskarta som visar planområdets läge i Orsa. 
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Markägoförhållanden 
Berörda fastigheter är Orsa Kyrkby 4:4, 24:8 samt del av 24:17. Samtliga ägs av Orsa 
kommun. Blästgatan är allmän väg med kommunalt väghållaransvar. Fastighetsägare och 
rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande fastighetsförteckningen med 
registerkarta. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Riksintressen 
Orsa tätort omfattas av riksintresse för friluftsliv 3 kap. MB och riksintresse för rörligt 
friluftsliv 4 kap. 2§ MB. Dessa bedöms inte påverkas negativt av detaljplanens 
genomförande. 

Översiktsplan 
Översiktsplan för Orsa kommun – med utsikt mot 2035 anger för den aktuella platsen 
markanvändningen Natur. Detaljplanen avviker därmed på denna punkt från 
översiktsplanen. Frågan om att etablera ett särskilt boende uppkom parallellt med 
slutförandet av gällande översiktsplan. En lokaliseringsprövning har gjorts där aktuell 
plats med sitt centrala läge funnits vara bäst lämpad för denna typ av samhällsviktig 
verksamhet. 

Detaljplaner 
Delar av planområdet är detaljplanelagd sedan tidigare: 

− Västra delen av området är planlagt i Förslag till stadsplan för Stormyren i Orsa kyrkby 
(laga kraft 5 juni 1972). Berörd markanvändning är Gatu- resp. Parkmark. 

− Södra delen av området är planlagt i Förslag till stadsplan för fastigheterna Kyrkbyn 
74:1, 98:9 m.fl.  (laga kraft 5 april 1976). Berörd markanvändning småindustri och 
handel resp. gata eller torg och park eller plantering. 

 
Resterande mark är inte planlagd. I och med denna detaljplans antagande så upphör de 
äldre stadsplanerna att gälla inom detaljplanens planområdesgräns. 
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PLANFÖRSLAG OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 

NATUR 

Mark och vegetation 
Området består av ängs- och betesmark med en del lövträd, i första hand björk. Den så 
kallade Skyttolabäcken löper genom planområdet i nord-sydlig riktning. Bäcken har ett 
stort avrinningsområde som bland annat omfattar industriområdena norr om samhället 
(Born). Inom planområdet har marken dikats för att möjliggöra jordbruk och bete. 
Skyttolabäcken är därför ett uträtat dike med flera mindre diken som ansluter till 
huvudfåran i öst-västlig riktning.  

 

Bild som visar områdets naturkaraktär  

Ett lokalt naturvårdsprojekt (LONA) har tidigare genomförts utan koppling till 
föreliggande detaljplan. Där beskrivs förhållandena i Skyttolabäcken samt ett antal andra 
vattendrag och åtgärder för hur natur- och upplevelsevärden kan förbättras föreslås. 
Vattenförekomsten i bäcken är att betrakta som permanent och fiskförande. I den del av 
bäcken som berörs av detaljplanen föreslås vattnet ges en längre uppehållstid genom 
anläggande av två mindre vattenspeglar. Detta skulle minska sedimentbelastningen 
nedströms och förbättra förhållandena för rastande och sträckande fåglar och även 
tillföra upplevelsevärden för de boende inom området. Principer (schaktning) och 
lämplig placering av vattenspeglar redovisas i rapporten. Detaljplanen föreslår ett 
genomförande i enlighet med denna och att befintligt dike leds om och förläggs öster 
om planerade byggnadsytor och hårdgjorda ytor. Exploatören har med anledning av 
detta gjort anmälan till länsstyrelsen om vattenverksamhet enligt 11 kap. 9 §a 
Miljöbalken. Vidare har anmälan om samråd enligt 12 kap. 6§ miljöbalken gjorts till 
länsstyrelsen med anledning av ovanstående markförbättrande åtgärder. 
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Markbeskaffenhet 
 

Geotekniska förhållanden 
En geoteknisk utredning har utförts av Sweco 2019-09-18. Den omfattar en sträckning 
av Stormyren längs Blästgatan på cirka 430 m. Undersökningsområdet har indelats i tre 
delar med olika geotekniska förutsättningar. Resultatet av utredningen har varit 
vägledande vid planområdets och de föreslagna byggnadernas placering. 

Inom undersökningsområdets norra del där gyttja förekommer rekommenderas ingen 
exploatering på grund av stor risk för framtida sättningar i mark.  

Den sydvästra delen har visat sig vara grundläggningstekniskt mest gynnsam. Här 
återfinns ett ytskikt av mulljord och torv vars tjocklek varierar mellan 0.2 och 1.0 m. 
Under ytskiktet finns cirka 1 m sand som vilar på ca 0,5 m silt och morän. Sanden har 
fast lagringstäthet medan silten har lös lagringstäthet. Grundläggning bedöms här kunna 
ske med plattor på mark utan förstärkningsåtgärder. Borrstopp har erhållits på 2,6 m 
djup. Resultat från denna undersökningspunkt är dock avvikande och det krävs 
kompletterande undersökningar för att avgränsa de fastare jordlagrens utbredning. 

Inom undersökningsområdets sydöstra del består den naturligt lagrade jorden, under 
mulljord och fyllning, av silt med sandskikt som underlagras av sand med inslag av silt 
och morän. Silten har mycket lös lagringstäthet ner till 3–4 m djup under markytan. 
Sandens vars tjocklek varierar mellan 1 och 5 m har medelfast till fast lagringstäthet. 
Under sanden följer fastare friktionsjord, sannolikt morän: Gräns mellan sand och 
morän är dock osäker. Borrstopp har erhållits på 8 till 18 m djup under markytan. I 
denna sydöstra del där silt förekommer rekommenderas att grundläggning av byggnader 
utförs med pålar med fribärande golv. Pålarna kan förväntas stoppslås mot block i 
morän eller mot berg på 8 till 18 m djup under markytan. För att reducera framtida 
sättningar för hårdgjorda ytor utanför och i anslutning till bebyggda ytor 
rekommenderas att jorden förbelastas 6–12 månader innan byggnation. Hårdgjorda ytor 
bör anläggas minst 0,5 m över naturliga jordlager. Förekommande ytskikt av torv och 
mull ska tas bort innan fyllning utläggs. Naturligt lagrade jordar är i vattenmättat 
tillstånd flytjordsbenägna vilket skall beaktas i samband med schakt- och 
fyllnadsarbeten.  

Exploatören har ansökt och fått markavvattningstillstånd hos länsstyrelsen och marklov 
hos kommunen för att höja marken. 

All grundläggning ska ske frostskyddat. När placering av byggnader och hårdgjorda ytor 
bestämts krävs detaljerad geoteknisk undersökning som underlag för projektering av 
grundläggning och hårdgjorda ytor. 

En mer detaljerad markundersökning kommer att genomföras under hösten 2020.  

 



Dnr: OK KS 2019/01201 
Datum: 2020-10-01 

Detaljplan för Vård- och omsorgsboende på Stormyren – 
Samrådshandling Sida 8 av 21 
 

Förorenad mark 
Den aktuella marken har under lång tid använts som betesmark och naturmark. 
Kommunen har inte kännedom om någon tidigare verksamhet som skulle ha kunnat 
orsaka markföroreningar. Då Skyttolabäckens vatten passerar Borns industriområde har 
provtagning gjorts i bäcken. 

Radon 
Byggnader ska uppföras radonskyddade. 

Fornlämningar 
Inom planområdet finns två registrerade fornlämningar (blästbrukslämningar). 
Länsstyrelsen har lämnat tillstånd till förändring av fornlämning enligt 2 kap. 12§ 
Kulturmiljölagen och kommer att utföra schaktningsövervakning i samband med 
inledande markarbeten.  

I enlighet med kulturminneslagen 2 kap. §5 ska arbetet avbrytas och anmälan göras till 
länsstyrelsen om det vid anläggnings- eller byggnadsarbete görs fornlämningsfynd inom 
området. 

 

Bilden visar registrerade fornlämningar 

Strandskydd 
Skyttolabäcken har inom planområdet en tydlig karaktär av grävt dike och kommunen 
har bedömt att den därmed inte omfattas av strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken (MB).  
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Biotopskydd 
Att lägesförflytta Skyttolabäcken och tillskapa vattenspeglar kräver dispens från 
biotopskyddet enligt 7 kap. 11 § miljöbalken – småvatten och våtmark i jordbruksmark 
vilket också erhållits.  

Alléer utgör biotopskyddsområden enligt 5 § i förordningen om områdesskydd. En 
inventering har genomförts (Hagströms vattenvård och miljörätt AB) och inom det 
berörda området och i anslutning till detta bedöms det finnas fyra alléer. Två av dessa 
alléer är belägna i området där Skyttolabäcken preliminärt ska dras. De träden har 
dokumenterats närmare och ett skyddsområde har avsatts för respektive träd. I 
processen med att etablera boendet kommer ingrepp i alléer att behöva ske. Detta 
kräver då dispens ifrån förordningen om områdesskydd. En dispensansökan kommer 
upprättas när en mer detaljerad situationsplan över boendet och närmiljöns utformning 
finns tillgänglig.   

 
Bilden visar alléer inom planområdet. Kring de träd som bedömts ingå har skyddsområden avsatts. En 
principlösning för ny dragning av bäckfåran redovisas också.  

Dikningsföretag  
Skyttolabäcken är idag ett pågående dikningsföretag. Kommunen bedömer att 
dikningsföretaget kan kvarstå även efter detaljplanens genomförande. 
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BEBYGGELSEOMRÅDEN 

Vård- och omsorgsboende 
Det särskilda boendet, SÄBO ska innehålla ca 90 lägenheter för permanentboende och 
indelas i 10 avdelningar. Därutöver planeras en separat boendeenhet inom samma 
byggnad med 18 lägenheter för korttidsboende. Byggnaden planeras uppföras i två 
våningar. 

 
Illustrationsplan som visar en möjlig utformning av planområdet 

Expansionsyta för vårdrelaterade verksamheter 
Den norra delen av detaljplanens bebyggelsezon är avsatt för eventuell framtida 
expansion. Den kan komma att inrymma ytterligare vårdboendeplatser, vårdcentral eller 
andra relaterade verksamheter. Planen medger även för denna del bebyggelse upp till två 
våningar. 
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Byggnadskultur och gestaltning 
Planområdet ligger vid infarten till Orsa längs europaväg 45. Omkringliggande 
bebyggelse har olika uttryck och utformning. Väster om Blästgatan finns 
bostadsområdet Storgärdet bestående av flerbostadshus i två plan uppförda under 1960-
talet. Söder om planområdet finns ett mindre handelsområde.  

     

Bostadsområdet Storgärdet                                   Handelsområde söder om planområdet 

Platsen är öppen vilket gör att nya byggnader blir synliga på långt håll och kommer att 
bidra till bilden av Orsa. Eventuell framtida bebyggelse i den norra delen ska utformas i 
samklang med vårdboendet så att helheten blir relativt småskalig och attraktiv för de 
boende.  

 

Planområdet har en öppen karaktär. Infarten till Orsa syns i bakgrunden. Vårdboendet är tänkt att 
placeras mitt i bilden.       
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Illustration över området ovanifrån som visar ett exempel på hur planerad bebyggelse skulle kunna 
utformas      

 

Exempel på möjlig utformning av entréområdet 

 

Offentlig service 
Planområdet ligger nära centrala Orsa med gångavstånd till offentlig service. 

Kommersiell service 
Flera mataffärer ligger inom 200-500 meter från planområdet. 650 meter från 
planområdet finns Orsa centrum med övrig kommersiell service som apotek och 
paketombud med mera. 
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FRIYTOR 

Utemiljö och rekreation 
Utemiljön ges en naturlig, varierad utformning som uppmuntrar de boende till 
promenader och anpassas så att gående med rullatorer och rullstolsburna själva ska 
kunna förflytta sig. Skyttolabäcken ges en förändrad karaktär i samband med planens 
genomförande. Istället för att som idag vara ett uträtat dike kommer den att utformas 
som en slingrande bäck med vattenspeglar av våtmarkskaraktär. Detta bedöms som 
positivt utifrån naturvårdshänseende samtidigt som utemiljön för de boende blir 
varierad och händelserik. 

 

Vårdboendet och dess utemiljö sett ifrån öster (väg E45). 

Naturmiljö 
De delar av nuvarande betesmark som inte tas i anspråk för planens genomförande 
bedöms i viss mån kunna fortsätta användas för bete. Dessa delar planläggs som Natur. 
Befintliga trädrader av björk i naturmarken har inventerats utifrån gällande biotopskydd 
för alléer (se rubriken Biotopskydd). 

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät för gång-, cykel-, bil- och mopedtrafik 
Angöring till området sker ifrån Blästgatan. Längs Blästgatan finns en gång- och 
cykelväg som i samband med utbygganden av området får höjd standard. Vägen ansluter 
till gång- och cykeltunneln under E45 från Stackmora och till gång- och cykelvägnätet 
längs väg E45 mot Mora vilket gör området lätt att besöka och arbetspendla till med 
bland annat cykel. 
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Kollektivtrafik 
På Blästgatan, i anslutning till planområdet finns hållplats för Dalatrafiks linje 321 
mellan Orsa och Mora samt linje 341 som trafikerar Orsa-Furudal. Linje 141 mot Mora 
stannar vissa avgångar vid hållplatsen. 

Parkering, varumottag, in- och utfarter 
Ca 60 parkeringsplatser för bil ska anordnas för personal och besökare till den södra 
delen av planområdet. Uppställningsplats under tak för ca 40 cyklar anordnas i direkt 
närhet till entrén. Tillräckliga möjligheter för parkering av bil och cykel i den norra delen 
av planområdet ska anordnas i samband med utbyggnad av denna del. 

Angöringsytor ska dimensioneras för färdtjänstfordon, flyttbilar, mottagning och 
leverans av gods (kost, tvätt sophantering mm). 

Tillgänglighet  
Boverkets regler och rekommendationer, såväl som kommunens egna riktlinjer, 
angående tillgänglighet ska följas såväl på allmän plats som inom kvartersmark. I 
anslutning till huvudentrén placeras handikapparkeringsplatser och entrén 
tillgänglighetsanpassas. Tillgänglighet inom byggnader säkerställs i kommande 
bygglovhantering. 

HÄLSA, RISKER OCH STÖRNINGAR 

Buller från biltrafik 
En bullerberäkning har gjorts av Sweco Environment 2020-05-27, där ekvivalenta och 
maximala ljudnivåer från väg- och tågtrafik har beräknats vid fasad med en hushöjd på 
1–2 våningsplan. Då den framtida prognosen för trafiksituationen pekar på en ökad 
trafikmängd har prognosåret 2040 varit dimensionerande. Följande riktvärden för 
trafikbuller enligt Svensk författningssamling SFS 2015:216 med tillägg enligt SFS 
2017:359 bör inte överskridas vid bostäder: 

 
Ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad för bostad> 35 m2 =60 (dBA) 

Ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad för bostad ≤ 35 m2 = 65 (dBA) 

Ekvivalent ljudnivå utomhus vid uteplats i anslutning till bostad = 50(dBA) 

Maximal ljudnivå utomhus vid uteplats i anslutning till bostad =70 (dBA) 

För övriga lokaler (exempelvis vårdcentral) finns inga riktlinjer för trafikbullernivåer 
utomhus. 

Europaväg 45 gränsar till planområdet och bedöms ha störst påverkan på området. 
Avståndet till föreslagen byggrätt är 70 meter. De ekvivalenta bullernivåer som redovisas 
i beräkningen består av en sammanslagning av väg och tågtrafik. Beräknade maximala 
bullernivåer visar den trafiktyp som ger det högsta värdet. 
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Bullerberäkningen visar att samtliga fasadnivåer innehåller gällande riktvärden för den 
bebyggelse som illustrerats (både etapp 1 och 2). 

Fasader vända mot Blästgatan och E45 överskrider riktvärden för anläggande av 
enskilda uteplatser intill fasaden men illustrerad bebyggelse bedöms ge goda möjligheter 
för placering av gemensamma uteplatser på ett sätt så att riktlinjerna därigenom uppfylls. 
Alternativt kan lokala bullerskydd byggas så att riktvärdena vid enskilda uteplatser 
uppfylls.  
 

 
Bilden visar de ekvivalenta bullernivåer som beräknats för år 2040. 

 

Bilden visar de maximala bullernivåer som beräknats för år 2040. 
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Transport av farligt gods 
Enligt länsstyrelsens vägledning för planläggning intill transportleder för farligt gods ska 
en riskhanteringsprocess genomföras om den verksamhet detaljplanen tillåter är belägen 
närmare vägen än 150 meter. Väg E45 som passerar 70 meter från föreslagen byggrätt är 
transportled för farligt gods. En riskanalys har därför utförts av WSP, Brand & Risk 
2019-12-13. Utredningen visar på låga individ- och samhällsrisknivåer, vilka värderas 
som acceptabla. Följande skyddsbestämmelser har införts i planen: 

- Friskluftsintag ska placeras högt och riktas åt väster. 

- Utrymningsmöjlighet ska finnas i västlig riktning. (Utrymningsvägar får 
därutöver förekomma i övriga riktningar i det fall detta krävs ur ett 
brandskyddstekniskt perspektiv). 

 

Översvämningsrisk 
Planområdet ligger under nivån för högsta beräknade flöde (+166,8 m (RH2000). 
Föreslagen markanvändning utgör en samhällsviktig verksamhet och marknivån för 
byggnader och utrymningsvägar behöver därmed anpassas till att klara översvämning 
upp till denna nivå. En planbestämmelse har införts om att byggnader och 
utrymningsvägar ska placeras på en lägsta nivå på +166,8 m.  

 

Kartbild hämtad från MSB:s ”Översvämningsportalen”. Skrafferingen visar beräknat högsta flöde. 
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TEKNISK FÖRSÖRJNING OCH SAMHÄLLSSERVICE 

Vatten, avlopp och dagvatten 
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för vatten, avlopp och dagvatten. 
Tillkommande bebyggelse ansluts till det kommunala va-nätet vid Blästgatan. 
Avloppspumpstation finns vid Blästgatan strax norr om planområdet. 

Fullständig infiltration av dagvatten inom området är inte möjligt på grund av rådande 
markförhållanden. Dagvatten från tak och hårdgjorda ytor ska ledas till Skyttolabäcken. 
Parkeringsytor kan exempelvis utföras med fall mot flackdiken för vidare transport till 
bäcken. För vårdboendet uppskattas takytan till ca 5000 m2 och den hårdgjorda 
markytan till 3500 - 5000 m2. Expansionsytan beräknas preliminärt ge samma ytor. Den 
totala yta som samlar dagvatten blir 17000 - 20000 m2. Denna vattenmängd bedöms 
kunna hanteras i Skyttolabäcken som genom planens genomförande ges en ny dragning 
och vattenspeglar som får en översvämningsdämpande funktion. Dagvatten ska 
fördröjas inom kvartersmark. Hanteringen av dagvatten ska följa Orsa kommuns 
dagvattenpolicy och riktlinjer. 

Avfallshantering och återvinning 
Avfall ska hanteras i enlighet med kommunala bestämmelser. 

Värme 
Planområdet genomkorsas av befintlig fjärrvärmeledning (se illustrationsplan sid 10). U-
område (markreservat) har avsatts på plankartan för att säkerställa fortsatt 
nyttjandemöjlighet. Planområdets bebyggelse är tänkt att anslutas till fjärrvärmenätet.  

El 
En transformatorstation som försörjer bostadsområdet Storgärdet finns vid Blästgatan i 
närheten av planområdet. Den bedöms av operatören eventuellt behöva ersättas av en 
större för att klara anslutning av vård- och omsorgsboendet.  

Stadsnät 
Stadsnät finns utbyggt längs Blästgatan. 

RÄDDNINGSTJÄNST 
Räddningsstationen är lokaliserad ca 500 m norr om planområdet. 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

ADMINISTRATIVA OCH ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Organisation 
Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa upprättar detaljplanen och författar den 
tillhörande genomförandebeskrivningen. Lantmäterimyndigheten verkställer de 
fastighetsrättsliga genomförandefrågorna efter ansökan. Det tekniska genomförandet av 
allmänna anläggningar med kommunalt huvudmannaskap utförs inom 
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genomförandetiden av kommunen genom den funktion som motsvarar en teknisk 
förvaltning, i dagsläget Verksamhetsområde Samhälle. 

Fastighetsägaren svarar för och bekostar iordningställande av kvartersmark och därmed 
de erforderliga undersökningar, utredningar samt eventuella åtgärder och tillstånd med 
mera som krävs för planens genomförande. 

Tidplan 
Orsa kommun ansvarar för att inom ramen för detaljplanens genomförandetid bekosta 
och anlägga allmän plats inom planområdet. Åtgärderna beskrivs under rubriken 
Huvudmannaskap och ansvarsfördelning på sid. 20. 

I en första etapp kommer vård- och omsorgsboende om ca 108 platser att byggas i 
planområdets södra del. En andra etapp med ytterligare ca 30 boendeplatser kan sedan 
tillkomma norr därom. Även en vårdcentral kan komma att etableras i denna del vid 
behov. Bil- och cykelparkering ska anordnas och ges tillgänglig anslutning till 
kommunalt gc- och bilvägnät i samband med utbyggnaden av respektive etapp.  

Markarbeten planeras att påbörjas senast hösten 2021 med schaktning av ovanliggande 
mull och provisorisk omledning av Skyttolabäcken. Därefter påförs krossmaterial för att 
etablera ett marktryck under vinterhalvåret. Planerad byggstart vår/sommar 2022. 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 
Kommunen är huvudman för allmän plats. Fastighetsägaren har det samlade 
administrativa och ekonomiska ansvaret för ett genomförande av detaljplanen. 

Anläggningar inom allmän plats: 
Kommunen är huvudman för den allmänna platsen ”NATUR”. Det innebär att 
kommunen genom det kommunala fastighetsbolaget Orsa Lokaler AB ansvarar för 
utbyggnad, skötsel samt framtida drift och underhåll av Skyttolabäcken inom 
planområdet. 

Blästgatan 
Blästgatans bärighet är idag otillräcklig för att hantera tillkommande bebyggelse. På 
grund av markförhållandena och att tidigare reparationer varit otillräckliga behöver 
vägens uppbyggnad göras om i samband med detaljplanens genomförande. I samband 
med detta anordnas ett förbättrat gång- och cykelstråk. 

Skyttolabäcken 
Fastighetsägaren ansvarar för att genomföra de förändringar av Skyttolabäcken som 
planen beskriver d.v.s. en omformning från uträtat dike till en slingrande bäck och 
vattenspeglar med våtmarkskaraktär. Fastighetsägaren ansvarar efter genomförandet för 
skötsel av bäck och våtmarksområde. 

Anläggningar inom kvartersmark:  
Fastighetsägaren ansvarar för uppförandet av ny bebyggelse och nya anläggningar, som 
gångytor och parkeringsplatser med mera. Det gäller även de delar av Skyttolabäcken 
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som ligger inom kvartersmark och som ska förändras i enlighet med vad som anges i 
denna planbeskrivning. 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 10 år från den dag då beslutet att anta planen vinner laga kraft.  

Under genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad rätt att bygga i enlighet 
med detaljplanen och planen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter 
genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla, men kan då ändras eller upphävas 
utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning för till exempel förlorad byggrätt.  

TEKNISKA FRÅGOR 

Biltrafik 
Blästgatans bärighet och tjältålighet är idag otillräcklig för att hantera tillkommande 
bebyggelse. På grund av markförhållandena behöver vägens uppbyggnad göras om. 
Kostnader för detta ska belasta exploatören. 

Vatten- och avlopp 
Vatten- och avlopp finns framdraget invid planområdet. Inför byggnation ska 
fastighetsägaren kontakta OVAB för information om de tekniska förutsättningarna 
avseende VA-anslutningen. 

Dagvatten 
I samband med planens genomförande ges Skyttolabäcken inom planområdet status av 
kommunal dagvattenanläggning.   

Ledningar 
Följande ledningsägare har ledningar inom eller i anslutning till planområdet: 

• Adven fjärrvärme 

• OVAB, vatten och avlopp 

• Stadsnät  

EKONOMISKA FRÅGOR 

Plankostnader 
Ett planavtal upprättades den 19/12 2019 mellan Orsa kommun och Orsa Lokaler AB i 
vilket plankostnaderna regleras. Planläggningen bekostas av Orsa Lokaler AB. 

Orsa kommun ska bekosta den upprustning av Blästgatan som ska genomföras i 
samband med planen. 
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Rättighetsområden 
Ledningsrätt 
Adven Fjärrvärme har ledningsrätt för en befintlig fjärrvärmeledning genom området. 
Denna har på plankartan försetts med planbestämmelse för u-område. 

OVAB har ledningsrätt för va-ledningar genom området. Dessa har på plankartan 
försetts med planbestämmelse för u-område. 

BEDÖMNING AV PLANENS KONSEKVENSER 

Kommunen har utfört en undersökning för att avgöra om genomförandet av planen kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan (se dokumentet Undersökning inför 
eventuell strategisk miljöbedömning). Utifrån undersökningen har kommunen gjort 
bedömningen att detaljplanen är förenlig med 3, 4 och 5 kapitlet i miljöbalken och 
därmed inte kan antas medföra någon betydande miljöpåverkan utifrån de kriterier som 
anges i bilaga 4 till förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (SFS 2005:356). En 
miljökonsekvensbeskrivning inom ramen för en strategisk miljöbedömning enligt 6 kap 
11 § miljöbalken behöver därför inte upprättas. Samråd om undersökningen genomförs 
i detaljplanesamrådet. 
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MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER 

Detaljplanen har tagits fram av Mondo arkitekter genom Planeringsarkitekt/MSA Tor 
Hagman i samarbete med Emelie Drott, stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa. 

Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, 2020-10-01 

      

Emelie Drott   Tommy Ek 
handläggande planarkitekt planchef 
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