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Byggnadsnämnden 
Plats och tid: Dalagatan 1, 2022-09-28 kl. 13:15 – 15:10 

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

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

Utses att justera: Bo Lindblad 

Justeringens 
plats och tid: 

Miljö- och byggnadsförvaltningen, 2022-09-28 

Underskrifter: ______________________________________ 

Sofia Juhlin Ulriksen, sekreterare 

 

 58 - 64 

 ______________________________________ 

Anders Borg, ordförande 

 

 

 ______________________________________ 

Bo Lindblad, justerare 

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum: 2022-09-28 

Överklagningstid: 2022-09-28 - 2022-10-19 

Anslaget sätts upp: 2022-09-28 Anslaget tas ner: 2022-10-20 

Förvaringsplats för protokollet: Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 58 OK BN 2022/00082-1 

 

Delårsrapport jan-aug 2022 
Beslut 
Upprättat förslag till Byggnadsnämndens delårsrapport jan - aug 2022 godkänns. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till delårsrapport för 2022. 
 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport jan-aug 2022. 
 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Upprättat förslag till Byggnadsnämndens delårsrapport jan - aug 2022 godkänns. 
 

Byggnadsnämndens beslutsgång 
Ordförande finner att Byggnadsnämnden godkänner upprättat förslag till 
Byggnadsnämndens delårsrapport jan – aug 2022.  

 

Sändlista 
Ekonomienheten 
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§ 59 OK BN 2022/00068-1 

 

Verksamhetsplan 2023 
Beslut 
Upprättat förslag till Nämnd- och bolagsplan för Miljö- och byggnadsnämnden 2023 
godkänns, med tillägget att målet andel av byggnadsnämndens arkiv i Orsa som har 
digitaliseras sätts till 1 %. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till verksamhetsplan för 
2023.  

Beslutsunderlag 
Nämnd- och bolagsplan 2023 Miljö- och byggnadsnämnd. 
 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Upprättat förslag till Nämnd- och bolagsplan för Miljö- och byggnadsnämnden 2023 
godkänns. 
 
Byggnadsnämndens beslutsgång 
Yrkanden 
Anders Borg (C) yrkar att Nämnd- och bolagsplanen för Miljö- och byggnadsnämnden 
2023 godkänns med tillägget att målet andel av byggnadsnämndens arkiv i Orsa som 
har digitaliseras sätts till 1 %. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att Byggnadsnämnden bifaller Anders Borgs (C) yrkande och 
godkänner upprättat förslag till Nämnd- och bolagsplan för Miljö- och 
byggnadsnämnden 2023, med tillägget att målet andel av byggnadsnämndens arkiv i 
Orsa som har digitaliseras sätts till 1 %. 

 

Sändlista 
Ekonomienheten 
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§ 60 OK BN 2022/00080-2 

 

Bostadsanpassningsbidrag, anpassning av bostad 
Beslut 
Bostadsanpassningsbidrag beviljas för; 
- Ramp vid entrén 
 
Bostadsanpassningsbidrag beviljas inte för; 
- Spol- och torkbidé 
- Höj- och sänkbar säng i sovrum 
- Anpassning av tre stycken trösklar 
- Hiss för att komma till andra våningen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser bostadsanpassningsbidrag för ramp vid entrén, spol- och torkbidé, höj 
och sänkbar säng, anpassning av tre stycken trösklar samt hiss för att komma till andra 
våningen på fastigheten XX.  
 

Motiv till beslut 
Enligt 5 § Lag om bostadsanpassningsbidrag (SFS 2018:222) lämnas 
bostadsanpassningsbidrag för åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner i 
och i anslutning till den bostad som skall anpassas. Bidrag lämnas endast om 
åtgärderna är nödvändiga för att bostaden skall vara ändamålsenlig som bostad för den 
funktionshindrade. Det måste finnas en klar koppling mellan funktionshindret och 
anpassningsåtgärderna. Kopplingen ska vara så stark att åtgärderna bedöms som 
nödvändiga med hänsyn till funktionshindret.  
 
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. 
 
Av bifogat intyg framgår endast att sökande inte kan komma in och ut ur huset på 
grund av trappan och att ramp vid entrén anses nödvändig utifrån funktions-
nedsättning för att bostaden ska vara ändamålsenlig.  
 
Beträffande anpassning av trösklar gäller i första hand att tröskelkilar av gummi 
placeras ut för att underlätta förflyttning vilket sökandes arbetsterapeut kan 
tillhandahålla efter bedömning. I andra hand kan det bli aktuellt att ta bort trösklar, 
men då krävs alltså att en arbetsterapeut eller motsvarande gjort sådan bedömning och 
intygar att det just är en nödvändig åtgärd för att bostaden ska vara ändamålsenlig.  
Beträffande enkel hiss för att komma till andra våningen gäller särskilda krav vid byte 
av bostad för att bidrag ens ska kunna medges, då hiss är en kostnadskrävande åtgärd. 
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Sökande har angett att inflytt i nuvarande bostad skedde under 2017. Enligt den äldre 
lagstiftningen som då rådde står att läsa i 9 §: ”Vid köp eller byte av bostad lämnas 
bostadsanpassningsbidrag till kostnadskrävande åtgärder endast om det finns särskilda 
skäl för att välja en bostad som kräver anpassning”. Om sökande har haft sin diagnos 
före 2017 kan det därför bli svårt att få bidrag för sådan åtgärd men det får bedömas 
vid ny ansökan om arbetsterapeut eller motsvarande anser att det är en nödvändig 
åtgärd för att bostaden ska vara ändamålsenlig. 
 
När det gäller ovan nämnda anpassningar: borttag av trösklar, installation av spol- och 
torkbidé samt hiss, krävs även fastighetsägarens medgivande, vilket är en särskild 
blankett som ska bifogas ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Sådan blankett 
skickades per e-post ut den 31 augusti 2022. 
 
Beträffande höj- och sänkbar säng kan sådan inte medges alls via 
bostadsanpassningsbidrag, då bidrag endast medges för fasta funktioner, vilket en säng 
inte anses utgöra. 
 
Enligt telefonkontakt med arbetsterapeut den 31 augusti 2022, har man kommit 
överens med sökande att ansökan om bostadsanpassningsbidrag endast skulle avse 
ramp vid entrén vid detta tillfälle och att andra anpassningar såsom nämnts i ansökan 
kräver en fördjupad utredning/bedömning av arbetsterapeut.  
 

Övriga upplysningar 
Näséns Bygg AB har anlitats för att montera en ramp vid entrén utifrån lämnad 
fullmakt.  
 

Information 
Detta beslut kan överklagas enligt 24 § Lagen om bostadsanpassningsbidrag 
(FSF 2018:222). 
 

Beslutsunderlag 
Ansökan inkom den 2022-08-26. 
Intyg från leg. arbetsterapeut inkom den 2022-08-26. 
Epost svar från sökanden den 2022-08-31. 
Telefonsamtal ut till arbetsterapeut (AT) den 2022-08-31. 
Epost ut till sökanden den 2022-09-07. 
 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Bostadsanpassningsbidrag beviljas för; 
- Ramp vid entrén 
 
Bostadsanpassningsbidrag beviljas inte för; 
- Spol- och torkbidé 
- Höj- och sänkbar säng i sovrum 
- Anpassning av tre stycken trösklar 
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- Hiss för att komma till andra våningen 
 

Byggnadsnämndens beslutsgång 
Ordförande finner att Byggnadsnämnden bifaller Miljö- och byggnadsförvaltningens 
förslag till beslut, och beviljar sökt bostadsanpassningsbidrag för ramp vid entrén, samt 
avslår sökt bostadsanpassningsbidrag för spol- och torkbidé, höj- och sänkbar säng i 
sovrum, anpassning av tre stycken trösklar samt hiss för att komma till andra 
våningen.  
 

Sändlista 
Sökande, rek med besvärshänvisning 
 

  



 

PROTOKOLL 
BYGGNADSNÄMNDEN 
Sammanträdesdatum: 2022-09-28 
Dokument nr: OK BN 2015/00202-147 

8(15) 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 61 OK BN 2022/00080-1 

 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
Beslut 
Byggnadsnämnden beviljar sökt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 
fastigheten XX med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen, med villkoret att tänkt 
byggnation placeras så att stenrösen inte skuggas. 
 
Avgiften för prövningen är 4 830 kronor enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
 
Ärendet blev komplett den 2022-07-18. 
Handläggningstiden för ärendet har förlängts 2022-09-06. 
 
Det bedöms att ärendet har handlagts inom lagstiftad tid i enlighet med 9 kap. 27 § 
plan- och bygglagen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten XX i 
Orsa kommun. 

Planförhållanden 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 
 
Området är inom antagen översiktsplan för Orsa kommun som vann laga kraft 1 
november 2019. 
 
Nära till fornlämningsområdet Lissmorhällan ca 50 m. 

Området är av riksintresse för natur- och kulturmiljö. 

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

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

Området är en del av en ängs- och betesmarksinventering, av naturtypen 6270 – 
Silikatgräsmarker enligt Jordbruksverkets databas. Högt belägen betesmark med utsikt 
över Orsasjön. Området har tidigare varit åker och hackslog. Efter en tid utan hävd 
betas det nu mer av får. Alla rösen är i form av långrösen som avgränsar åkertegarna. 

Området är av riksintresse för friluftslivet samt av riksintresse för turism och friluftsliv 
enligt 4 kap. 2 § miljöbalken. 
 
Området är utom utbredningsområde för 100-årsflöde. 
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Remisser och yttranden från grannar 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra 
sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Berörda sakägare har framfört 
synpunkter mot sökt åtgärd. 
 
Yttranden har inkommit från XX, 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 
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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 
Byggnadsnämnden bedömer att föreslagen tomtplats är lämplig för bebyggelse och kan 
ses som komplettering till befintlig bebyggelse. Byggnadsnämnden bedömer att den 
mark som tas i anspråk inte är att beakta som brukningsvärdsvärd jordbruksmark.  

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. 
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 
Ansökan, inkom 2022-08-16 
Situationsplan, inkom 2022-07-18 

https://poit.bolagsverket.se/poit/
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Remissvar Nodava, inkom 2022-07-20 
Remissvar Miljönämnden, inkom 2022-08-17 
Grannyttrande XX, inkom 2022-08-17 
Grannyttrande XX, inkom 2022-08-17 
 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden avslår sökt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 
fastigheten XX med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen. 

Byggnadsnämndens beslutsgång 
Yrkanden 
Lars-Olov Simu (KD) yrkar bifall till Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till 
beslut, att sökt förhandsbesked ska avslås.  
 
Anders Borg (C) yrkar att sökt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus ska 
beviljas.  
 
Pia Ström (S) yrkar att sökt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus ska 
beviljas, med villkoret att tänkt byggnation placeras så att stenrösen inte skuggas. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Lars-Olov Simu (KD) yrkande, att sökt 
förhandsbesked ska avslås mot Anders Borgs (C) yrkande att sökt förhandsbesked ska 
beviljas, var på det sist nämnda förklaras bifallet.  
 
Ordförande ställer Anders Borgs (C) yrkande att bevilja sökt förhandsbesked för 
enbostadshus mot Pia Ströms (S) yrkande, att sökt förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus ska beviljas med villkoret att tänkt byggnation placeras så att stenrösen 
inte skuggas, var på det sistnämnda förklaras bifallet. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att Byggnadsnämnden bifaller Pia Ströms (S) yrkande och beviljar 
sökt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten XX, med villkoret 
att tänkt byggnation placeras så att stenrösen inte skuggas.  

Sändlista 
Sökande 

Fastighetsägare XX, för kännedom 
Fastighetsägare XX, rek med besvärshänvisning 
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§ 62 

 

 

Informationsärenden 
   

Miljö- och byggnadsförvaltningen informerar Byggnadsnämnden om förslaget på hur 
förvaltningens organisation ska se ut framöver.  

Miljö- och byggnadsförvaltningen informerar Byggnadsnämnden om hur läget kring 
lokalerna ser ut.  

Miljö- och byggnadsförvaltningen informerar Byggnadsnämnden om hur personalläget 
på förvaltningen ser ut.  
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§ 63  

 

Delegationsbeslut 
1. Startbesked för tillbyggnad och 

ombyggnad av fritidshus 
 

2. Slutbesked för installation av eldstad  

3. Slutbesked för installation av avlopp  

4. Slutbesked för fritidshus  

5. Slutbesked för nybyggnad av fritidshus  

6. Slutbesked för installation av 2 st. 
eldstäder 

 

7. Interimistiskt slutbesked för nybyggnad av 
fritidshus 

 

8. Slutbesked för installation av eldstad  

9. Slutbesked för installation av VA  

10. Slutbesked för installation av eldstad  

11. Slutbesked för installation av VA-
anläggning 

 

12. Slutbesked för tillbyggnad av 
enbostadshus 

 

13. Slutbesked för tillbyggnad av fritidshus  

14. Slutbesked för installation av imkanal  

15. Slutbesked för rivning av enbostadshus  

16. Startbesked för fasadändring av 
enbostadshus 

 

17. Slutbesked för installation av avlopp  

18. Slutbesked installation av eldstad och 
rökkanal 

 

19. Slutbesked för nybyggnad av fritidshus  

20. Orsa S:2, Svar på samråd W22256  

21. Avslut tillsynsärende  

22. Slutbesked för nybyggnad av 
komplementbyggnad 
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23. Slutbesked för installation av eldstad och 
rökkanal 

 

24. Slutbesked för installation för eldstad  

25. Slutbesked för installation av VA  

26. Slutbesked för tillbyggnad av 
enbostadshus 

 

27. Slutbesked för installation av eldstad  

28. Slutbesked för installation av VA,  

29. Slutbesked för nybyggnad av fritidshus och 
komplementbyggnad 

 

30. Startbesked för tillbyggnad av fritidshus  

31. Interimistiskt slutbesked för nybyggnad av 
enbostadshus och komplementbyggnad 

 

32. Slutbesked för installation av eldstad  

33. Slutbesked för installation av VA  

34. Slutbesked för nybyggnad av 
komplementbyggnad 

 

35. Startbesked för nybyggnad av 
enbostadshus och komplementbyggnad 

 

36. Lista delegationsbeslut 2022-08-17 - 
2022-09-21 
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§ 64  

 

Delgivningar 
1. Beslut 2022-08-25 Dnr: 511-19943-2021, 

Länsstyrelsen upphäver strandskyddet 
inom rödrandigt område, karta bilaga 1. 

 

2. Beslut 2022-09-05 Dnr: 526-18251-2021, 
Länsstyrelsen beslutar att avskriva 
ärendet. 

 

3. Beslut från Länsstyrelsen, avslår 
överklagan 

 

4. DOM 2022-06-30, Mål nr P 8674-21 från 
Nacka Tingsrätt, MMD. MMD beviljar 
bygglov för tillbyggnad av fritidshus och 
komplementbyggnad samt nybyggnad av 
komplementbyggnad. 

 

5. Lantmäteriets författningssamling, LMFS 
2022:3 

 

6. Underrättelse 2022-09-07 aktbilaga 7, Mål 
nr P 3145-22 Avd. 4 Nacka Tingsrätt. 
Mark- och miljödomstolen ger möjlighet 
att lämna yttrande. 

 

7. Underrättelse om beslut om avslutad 
lantmäteriförrättning,  

 

8. Protokoll OK Byggnadsnämnden 2022-08-
24 

 

9. Kallelse OK Byggnadsnämnden 2022-09-
28 
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