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Byggnadsnämnden 

Plats och tid: Dalagatan 1, 2022-11-02 kl. 13:15 – 15:15 

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

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

Utses att justera: Lars-Olov Simu 

Justeringens 
plats och tid: 

Dalagatan 1, 2022-11-04 

Underskrifter: ______________________________________ 

Sofia Juhlin Ulriksen, sekreterare 

 

Paragraf 65 - 71 

 ______________________________________ 

Anders Borg, ordförande 

 

 

 ______________________________________ 

Lars-Olov Simu, justerare 

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum: 2022-11-02 

Överklagningstid: 2022-11-04 - 2022-11-25 

Anslaget sätts upp: 2022-11-04 Anslaget tas ner: 2022-11-26 

Förvaringsplats för protokollet: Miljö- och byggnadsförvaltningen  

 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning 

Näringslivsstrategi - Remiss 3 

Bygglov för nybyggnad av fritidshus 4 

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus  7 

Orsa Kyrkby 24:8, Bygglov för nybyggnad av äldreboende 11 

Informationsärenden 16 

Delegationsbeslut 17 

Delgivningar 18 
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§ 65 OK BN 2022/00084-2 

 

Näringslivsstrategi - Remiss 

Beslut 
Byggnadsnämnden beslutar att delegera besvarandet av remissen på 

Näringslivsstrategi 2023 – 2026 till förvaltningschef.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsnämnden har fått Orsa kommuns Näringslivsstrategi 2023 – 2026 på remiss.  
 

Beslutsunderlag 
Näringslivsstrategi 2023 – 2026. 
 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beslutar att delegera besvarandet av remissen på 

Näringslivsstrategi 2023 – 2026 till förvaltningschef.  

 

Byggnadsnämndens beslutsgång 
Ordförande finner att Byggnadsnämnden delegerar besvarandet av remissen på 

Näringslivsstrategi 2023 – 2026 till förvaltningschef.  

 
 

Sändlista 
Orsa kommun, Verksamhetsområde Samhälle 
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§ 66 OK BN 2022/00083-3 

 

Bygglov för nybyggnad av fritidshus  

Beslut 
Byggnadsnämnden avslår sökt bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten XX 

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

Avgiften för prövningen är 2 946 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Faktura skickas separat. 

 

Ärendet blev komplett 2022-08-21. 

Handläggningstiden för ärendet har förlängts 2022-10-17. 

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 nybyggnad av fritidshus på fastigheten XX i Orsa kommun. 

Byggnaden uppförs i en våning och får en byggnadsarea på cirka 71,0 m2. Byggnaden 

får ett sadeltak som täcks med svarta betongpannor. Fasaden utförs med en stående 

träpanel som målas med en svart färg. Fritidshuset kommer att inrymma ett 

kombinerat vardagsrum/kök, badrum med bastu, två sovrum samt ett teknikrum 

utvändigt i anslutning till entrédörren. 

Byggnadsnämnden har tidigare avslagit en ansökan gällande bygglov för nybyggnad av 

fritidshus på samma plats (OK BN 2021/000XX). Avvikelserna var då att fritidshuset 

avsågs uppföras i två våningar (detaljplanen medger endast en våning) samt att 

sammanlagda byggnationen på fastigheten var 168 m2, vilket var en avvikelse med 18 

m2 (ca 12 %). 

Planförhållanden 
För området gäller detaljplan Dp 126 som vann laga kraft 2015-03-31. Sökt åtgärd 

strider mot detaljplanen. 

Enligt detaljplanen är högsta sammanlagda byggnadsarea på fastigheten är 150 m².  

Byggnaderna upptar med föreslagen nybyggnad en areal om ca 165 m², vilket avviker 

med ca 15 m² (10%). 

Exploateringsgraden på fastigheten uppgår med föreslagen åtgärd till cirka 13 %. 

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. 

Yttrande har inkommit från Nodava. Se bilagor för att ta del av yttrandet i sin helhet. 
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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). 

 

Enligt 9 kap. 31 d § plan- och bygglagen: Om avvikelser tidigare har godtagits 

enligt 30 § första stycket 1 b, 31 b eller 31 c §, ska en samlad bedömning göras av den 

avvikande åtgärd som söks och de som tidigare har godtagits. Lag (2014:900). 

Motivering 
Det bedöms att sökt åtgärd inte överensstämmer med detaljplanen samt att avvikelsen 

ej bedöms vara en liten avvikelse. Inom aktuell detaljplan har byggnadsnämnden varit 

väldigt restriktiv gällande avvikelser. 

Byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus. 

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

Besvärshänvisning bifogas. 

Beslutsunderlag 
Ansökan, inkom 2022-06-30 

Nybyggnadskarta, inkom 2022-07-01 

Planritning, inkom 2022-07-01 

Fasadritning, inkom 2022-07-01 
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Sektionsritning, inkom 2022-07-15 

Yttrande från Nodava, inkom 2022-07-21 

Anmälan om kontrollansvarig, inkom 2022-08-21 

Skrivelse från sökande, inkom 2022-10-14 

Beslut om förlängd handläggningstid, daterat 2022-10-17 

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

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

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

avslår sökt bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten XX.  

Sändlista 
Sökande 
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§ 67 OK BN 2022/00083-2 

 

Orsa Kyrkby 15:78, Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus  

Beslut 
Byggnadsnämnden avslår sökt bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten 

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

Avgiften för prövningen är 1 787 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Faktura skickas separat. 

 

Ärendet blev komplett 2022-08-30. 

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 kommer att inrymma ett uterum. Tillbyggnaden får ett 

pulpettak som beläggs med brun plåt. Fasaden utförs med stående panel som målas 

brun.  

Uterummet utförs med trappsteg och uppfyller därför inte tillgänglighetskraven. Enligt 

sökande finns en tillgänglig uteplats på samma plan som kök och vardagsrum. Sökande 

har informerats att vid en eventuell framtida ansökan om bostadsanpassning kommer 

inte stöd att ges för att anpassa uterummet i aktuellt ärende. 
 

Planförhållanden 
För området gäller detaljplan Bp 21 som vann laga kraft 1967-10-17. 

Åtgärden strider mot detaljplanen. 

 

Enligt detaljplanen får huvudbyggnad inte uppta större areal än 150 m². 

Huvudbyggnaden upptar med föreslagen tillbyggnad en areal om cirka 195,5 m², vilket 

är en avvikelse med 45,5 m2 (ca. 30%). 

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 Nodava. Se bilagor för att ta del av yttrandena i sin 

helhet. 
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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). 

 

Enligt 9 kap. 31 c § plan- och bygglagen: Efter det att genomförandetiden för en 

detaljplan har gått ut får bygglov utöver vad som följer av 31 b § ges för en åtgärd som 

avviker från detaljplanen, om åtgärden 

  1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov 

eller ett allmänt intresse, eller 

  2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt 

komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen. Lag (2014:900). 

 

Enligt 9 kap. 31 d § plan- och bygglagen: Om avvikelser tidigare har godtagits 

enligt 30 § första stycket 1 b, 31 b eller 31 c §, ska en samlad bedömning göras av den 

avvikande åtgärd som söks och de som tidigare har godtagits. Lag (2014:900). 

 

Enligt 9 kap. 31 e § plan- och bygglagen: Bygglov enligt 31 b eller 31 c § får inte ges 

om åtgärden kan antas medföra 

  1. betydande miljöpåverkan, eller 

  2. begränsning av rättighet eller pågående verksamhet i omgivningen. Lag (2014:900). 
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39§ byggnadsstadgan 

39 §. Byggnad skall förläggas till sådant ställe å tomten att den på lämpligt sätt ansluter 

till övrig bebyggelse å denna och å närbelägen mark. Byggnad inom område med 

stadsplan eller byggnadsplan skall, såvida annat ej föreskrivits i planen eller medgives 

av byggnadsnämnden, läggas i gatulinjen eller, om förgård finnes, i inre förgårdslinjen. 

I övrigt skall, där annat ej är föreskrivet, vid val av plats för byggnad iakttagas. 

  a) att byggnad, som ej sammanbygges eller kan förväntas komma att sammanbyggas 

med byggnad på granntomt, icke må läggas på mindre avstånd från gränsen mot denna 

än som motsvarar hälften av den för byggnaden tillåtna största höjden och ej närmare 

gränsen än 4,5 meter; samt  

  b) att avståndet mellan byggnader å samma tomt ej må vara mindre än. den för 

någondera byggnaden tillåtna största höjden. Byggnadsnämnden äger medgiva 

undantag från bestämmelserna i andra stycket, om det finnes påkallat av särskilda skäl 

samt kan ske utan men för granne eller fara för sundhet, brandsäkerhet eller 

trafiksäkerhet och utan att ett lämpligt bebyggande av området försvåras. Kan åtgärden 

inverka på förhållandena å angränsande tomt, skall dess ägare höras i saken. 

Motivering 
Då huvudbyggnaden redan innan sökt åtgärd överskrider högsta tillåtna byggnadsarea 

med ca 17 m² (ca 11%) bedöms det vara ett planstridigt utgångsläge på fastigheten. 

Efter planerad byggnation kommer huvudbyggnaden få en byggnadsarea på ca 195 m² 

vilket gör att den totala avvikelsen från detaljplanen blir ca 30%. 

Avvikelsen och det planstridiga utgångsläget kan inte anses vara en liten avvikelse enlig 

9 kap. 31b § plan- och bygglagen.  

 

Tillbyggnaden utförs med en nivåskillnad mot den befintliga bostaden och blir alltså 

inte tillgänglighetsanpassad. I ärendet har sökande angett att det finns en tillgänglig 

uteplats på samma plan som kök och vardagsrum som ligger en halvtapp upp från 

entrévåningen. Då den aktuella tillbyggnaden ligger på entréplan och det bedöms att 

tillbyggnaden kan förläggas i samma nivå som det övriga planet har sökande blivit 

rekommenderad att utföra tillbyggnaden tillgänglig. 

 

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 2022-06-22 

Situationsplan, inkom 2022-06-22 

Plan- och fasadritningar, inkom 2022-08-15 

Fotografier, inkom 2022-08-15 

Planritning, inkom 2022-08-30 

E-postmeddelande angående tillgänglighet, inkom 2022-08-30 

Yttrande från Nodava, inkom 2022-09-05 
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Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden avslår sökt bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten 

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

Byggnadsnämndens beslutsgång 

Yrkande 
Bo Lindblad (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, att sökt bygglov för 

tillbyggnad av enbostadshus ska avslås.  

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att Byggnadsnämnden bifaller Bo Lindblads (C) yrkande och avslår 

sökt bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten XX.  

Sändlista 
Sökande 
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§ 68 OK BN 2022/00083-1 

MOK BN 2022-000671 

 

Orsa Kyrkby 24:8, Bygglov för nybyggnad av äldreboende  

Beslut 
Byggnadsnämnden beviljar sökt bygglov för nybyggnad av äldreboende med 

tillhörande förråd, lusthus, reservkraftsbyggnad och parkeringsplatser på fastigheten 

Orsa kyrkby 24:8 med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 

Byggnationen får inte påbörjas innan du har fått beslut om startbesked. 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 

byggherrens förslag till kontrollansvarig: NN 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Byggherren kontaktar byggnadsinspektör 

närvara. Till tekniskt samråd ska följande handlingar lämnas in: 

- Projektanpassad kontrollplan med tillhörande riskanalys. 

- Konstruktionsdokumentation. 

- Redovisning och dimensionering av fettavskiljare, enligt yttrande från 

Nodava. 

- Redovisning av avfallshanteringen, enligt yttrande från Nodava. 

- Brandskyddsbeskrivning. 

- Energiberäkning. 

- Fuktsäkerhetsprojektering. 

- Redovisning av räddningsväg enligt planbestämmelsen räddningsväg och 

n1. 

- Tidsplan för färdigställandet av räddningsvägen som måste vara klar innan 

äldreboendet får tas i bruk. 

- Redovisning av radonskyddad grundläggning enligt planbestämmelsen m2. 

- Redovisning av friskluftsintag enligt planbestämmelsen m3. 

- Redovisning av pålningen enligt planbestämmelsen m6. 

Avgiften för prövningen är 278 015 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Faktura skickas separat. 

Ärendet blev komplett 2022-09-21. Det bedöms att ärendet har handlagts inom 

lagstiftad tid i enlighet med 9 kap. 27 § plan- och bygglagen. 

I detta ärende krävs utstakning. Kostnader för detta ingår inte i bygglovsavgiften. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av äldreboende med tillhörande 

förrådsbyggnader, lusthus, reservkraftverk och parkeringsplatser.  
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Äldreboendet uppförs i två plan och kommer att inrymma 108 lägenheter. 

Byggnadsarean uppgår till 4 867 m2, bruttoarean uppgår till 9 412 m2 och boarean 

uppgår till 3 488 m2.  

Äldreboendet byggs med platta på mark med pålning och med en bärande stomme i 

trä. Väggfasaderna kommer att bekläs med träpanel och taken kommer bekläs med 

lertegel och plåt. Uppvärmning kommer ske genom fjärrvärme.  Vatten, avlopp och 

dagvatten ansluts via det allmänna nätet.  

Planförhållanden 
För området gäller detaljplan Dp 129 som vann laga kraft 2022-06-01. Sökt bygglov 

överensstämmer med detaljplanen.  

Byggherren ska vid det tekniska samrådet redovisa att byggnationen uppfyller 

detaljplanens skyddsbestämmelser.  

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). 

Motivering 
Sökt bygglov överensstämmer med detaljplanen och bygglov ska därmed beviljas i 
enlighet med 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 

Upplysningar 
Innan ni får påbörja åtgärden måste ett startbesked meddelas enligt 10 kap. 3 § plan- 

och bygglagen. Om åtgärden påbörjas innan startbesked lämnats debiteras en 

sanktionsavgift enligt 9 kap. plan- och byggförordningen. 

 

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. 
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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. 

 

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 

Anmälan om kontrollansvarig, inkom 2022-07-08 

Granskningsutlåtande från sakkunnig på tillgänglighet, inkom 2022-07-08 

Marksektionsritning, inkom 2022-07-08 

Planritningar, inkom 2022-07-08 

Planritning med avfallshantering, inkom 2022-10-17 

Illustration (färgsättning), inkom 2022-10-12 

Takplansritningar, inkom 2022-07-08 

Sektionsritning, inkom 2022-07-08 

Fasadritningar, inkom 2022-07-08 

Ritning lusthus, inkom 2022-07-08 

Ritning förråd, inkom 2022-07-08 

Ritning reservkraftverk, inkom 2022-07-08 

Situationsplan, inkom 2022-09-21 

Markplaneringsritning, inkom 2022-09-21 

Situationsplan, inkom 2022-10-17 

Nybyggnadskarta, inkom 2022-10-17 

Yttrande från Nodava, inkom 2022-10-05 

Yttrande från Miljönämnden, inkom 2022-09-30 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beviljar sökt bygglov för nybyggnad av äldreboende med 

tillhörande förråd, lusthus, reservkraftsbyggnad och parkeringsplatser på fastigheten 

Orsa Kyrkby 24:8 med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 

Byggnationen får inte påbörjas innan du har fått beslut om startbesked. 

https://poit.bolagsverket.se/poit/
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För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 

byggherrens förslag till kontrollansvarig: NN 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Byggherren kontaktar byggnadsinspektör för att 

boka tekniskt samråd. Vid det tekniska samrådet ska den kontrollansvarige närvara. 

Till tekniskt samråd ska följande handlingar lämnas in: 

1. Projektanpassad kontrollplan med tillhörande riskanalys. 
2. Konstruktionsdokumentation. 
3. Redovisning och dimensionering av fettavskiljare, enligt yttrande från Nodava. 
4. Redovisning av avfallshanteringen, enligt yttrande från Nodava. 
5. Brandskyddsbeskrivning. 
6. Energiberäkning. 
7. Fuktsäkerhetsprojektering. 
8. Redovisning av räddningsväg enligt planbestämmelsen räddningsväg och n1. 
9. Tidsplan för färdigställandet av räddningsvägen som måste vara klar innan 

äldreboendet får tas i bruk. 
10. Redovisning av radonskyddad grundläggning enligt planbestämmelsen m2. 
11. Redovisning av friskluftsintag enligt planbestämmelsen m3. 
12. Redovisning av pålningen enligt planbestämmelsen m6. 

Byggnadsnämndens beslutsgång 

Yrkanden 
Lars-Olov Simu (KD) yrkar att sökt bygglov för nybyggnad av äldreboende med 
tillhörande förråd, lusthus, reservkraftsbyggnad och parkeringsplatser ska avslås.  
 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Byggnadsnämnden bifaller 

förvaltningens förslag till beslut och beviljar sökt bygglov för äldreboende med 

tillhörande förråd, lusthus, reservkraftsbyggnad och parkeringsplatser på fastigheten 

Orsa Kyrkby 24:8. 

Reservation 
Lars-Olov Simu (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån till eget yrkande med 

följande motivering:  

"Kristdemokraterna i Orsa reserverar sig mot beslutet att bevilja bygglov för 

äldreboende på aktuell plats. Läget intill E45, med dess trafik och olägenheter som 

denna medför i form av störande och ohälsosam miljö, anser vi vara olämplig för 

denna typ av verksamhet. Att allmänintresset skulle anses överväga vikten av att 

bevara den idag använda brukningsvärda jordbruksmark som tages i anspråk 

bygger på en bristfällig lokaliseringsutredning, där andra tänkbara platser och 

lösningar ej utretts förutsättningslöst. Allmänintresset kan också ifrågasättas utifrån 

det breda avståndstagande från valet av denna plats bland allmänhet och en 

majoritet av Orsa kommuns politiska partier. Därutöver är marken instabil och risk 

för oförutsedda framtida problem föreligger således. Dessutom kan det, inte minst 

utifrån erfarenheterna från Covid-19-smittan, ifrågasättas om lämpligheten att föra 

samman så många äldre och sårbara personer under ett och samma tak." 
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Sändlista 
Sökande, Wåhlin arkitekter AB, Döbelnsgatan 54, 113 52 Stockholm 

Fastighetsägaren, delgivning med besvärshänvisning 

Kontrollansvarig, för kännedom 
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§ 69  

 

Informationsärenden 

   

Miljö- och byggnadsförvaltningen informerar Byggnadsnämnden om en kommande 

utbildning i förvaltningslagen och kommunallagen kopplad till nämndens 

myndighetsområde.  

Miljö- och byggnadsförvaltningen informerar Byggnadsnämnden om förslaget till den 

pågående organisationsförändringen på förvaltningen.  

Miljö- och byggnadsförvaltningen informerar Byggnadsnämndens ledamöter om att vid 

avslut av politiska uppdrag till kommande mandatperiod så ska kommunens utlånade 

iPads återlämnas.  

Miljö- och byggnadsförvaltningen informerar Byggnadsnämnden om det ekonomiska 

läget och visar statistik över inkomna ärenden under perioden 2022-01-01 – 2022-11-

02.  
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§ 70  

 

Delegationsbeslut 

1. Slutbesked för tillbyggnad av 

enbostadshus 

2. Slutbesked för tillbyggnad av fritidshus 

3. Slutbesked för tillbyggnad av fritidshus 

4. Interimistiskt Slutbesked för nybyggnad av 

fritidshus samt installation av eldstad och 

rökkanal. 

5. Slutbesked för nybyggnad av fritidshus 

6. Interimistiskt slutbesked för nybyggnad av 

fritidshus 

7. Slutbesked för installation av eldstad 

8. Slutbesked för installation av VA 

9. Slutbesked för tillbyggnad av fritidshus 

10. Slutbesked för installation av vatten och 

avlopp 

11. Slutbesked för nybyggnad av 

komplementbyggnad 

12. Beslut om avslut tillsyn 

13. Slutbesked för nybyggnad av jordkällare 

14. Interimistiskt slutbesked för nybyggnad av 

enbostadshus 

15. Slutbesked för tillbyggnad och installation 

av VA på enbostadshus 

16. Slutbesked för nybyggnad av enbostadshus 

17. Slutbesked för nybyggnad av 

komplementbyggnad 

18. Lista delegationsbeslut 20220921 - 

20221026 
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§ 71  

 

Delgivningar 

1. Dom från Nacka Tingsrätt, 2022-10-13, 

mål nr P3145-22, upphäver beslut från 

Länsstyrelsen och återförvisar målet till 

byggnadsnämnden 

 

2. Personuppgiftsincident - anmälan och 

beslut 

 

3. Nämnd- och bolagsplan 2023 Orsa  

4. Delårsrapport 2022- jan-aug  

5. Protokoll OK Byggnadsnämnden 2022-09-

28 

 

 

 

 


