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§ 72 OK BN 2022/00085-2 

 

Bygglov för tillbyggnad av fritidshus  
Beslut 
Byggnadsnämnden beviljar sökt bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten XX 
med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, men byggnationen får inte påbörjas 
innan du har fått ett 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 för 
tekniskt samråd. Vid det tekniska samrådet ska den kontrollansvarige närvara. 
 
Innan tekniskt samråd ska följande handlingar lämnas in: 

- Projektanpassad kontrollplan med tillhörande riskanalys 
- Prestandadeklaration för eldstad och rökkanal 
- Konstruktionshandlingar med tillhörande dimensioneringskontroll 

Byggnationen får inte påbörjas utan att startbesked meddelats. Startbesked meddelas 
separat då tekniskt samråd har hållits erforderliga handlingar inkommit och godkänts. 
 
Avgiften för prövningen är 16 326 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
Faktura skickas separat. 
 
Ärendet blev komplett 2022-10-07. 
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 fritidshus på fastigheten XX i Orsa kommun. 
Tillbyggnaden uppförs i en våning med källare och får en byggnadsarea på ca 54,9 m². 
Tillbyggnaden får till största del ett sadeltak med olika taklutning och en mindre del av 
taket utförs som pulpettak. Taket beläggs med gräs/sedum. I samband med 
tillbyggnaden byts takbeläggningen på den befintliga byggnaden till gräs/sedum. 
Fasaden utförs dels med stående träpanel som behandlas med järnvitriol, dels med 
mörkgrå sten.  

Tillbyggnaden innehåller en entréhall, tre sovrum och ett badrum. Under tillbyggnaden 
byggs en källare i ett rum. Den befintliga delen byggs om så att den innehåller ett 
kök/storstuga.  

Planförhållanden 
För området gäller detaljplan Dp 87 som vann laga kraft 1993-05-20.  
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Åtgärden strider mot detaljplanen. 
Enligt detaljplanen: 

- får med punktprickning betecknad mark inte bebyggas. 
- huvudbyggnad får inte uppta större areal än 80 m². 
- taklutning ska vara mellan 15–30 grader. 
- fasader ska utföras i trä. 

Byggnaden föreslås delvis (4,6 m²) uppföras på mark som inte får bebyggas. 

Huvudbyggnaden upptar med föreslagen tillbyggnad en areal om cirka 96 m² (20 % 
avvikelse). 
 
Byggnaden föreslås delvis uppföras med en taklutning på 6 grader. 
 
Del av fasaden utförs i sten. 

Remisser och yttranden från grannar 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra 
sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Berörda sakägare har inte framfört 
några synpunkter mot sökt åtgärd. 

Motiv för beslut 
Lagstöd 
Enligt 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). 
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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). 

Motivering 
Åtgärden bedöms som lämplig och utgör ingen betydande olägenhet för 
grannfastigheter. Byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd är en sådan 
avvikelse från detaljplan som kan accepteras. 

   

Upplysningar 
Tidigast fyra veckor efter annonseringen i Post- och Inrikes Tidningar får åtgärden i 
beslutet påbörjas, även om startbesked har meddelats i samband med bygglovet. 

Detta beslut annonseras offentligt i Post- och Inrikes Tidningar. 
 
Beslutet vinner laga kraft tidigast fyra veckor efter annonseringen, om ingen har 
överklagat beslutet innan dess.  
 
Du kan själv kontrollera datumet för annonsering på: 
https://poit.bolagsverket.se/poit/ 
Innan åtgärden får påbörjas ska du försäkra dig om att du har tillstånd från 
fastighetens samtliga ägare. 
 
Du som byggherre ansvarar över att kontrollera var ledningar och annan nergrävd 
infrastruktur finns innan du påbörjar markarbete. Du bör även kontrollera om 
fastigheten belastas av någon form av servitut. 
 
Bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år 
och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. 
 
Byggherre kallas den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- 
eller markarbeten. 
 

https://poit.bolagsverket.se/poit/
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Beslutsunderlag 
Ansökan, inkom 2022-09-30 
Fasadritning, inkom 2022-09-30 
Fasadritning, inkom 2022-09-30 
Konstruktionsritning, inkom 2022-09-30 
Situationsplan, inkom 2022-09-30 
Planritning, inkom 2022-09-30 
Planritningar, inkom 2022-09-30 
Sektion, inkom 2022-09-30 
Fasadritning, inkom 2022-09-30 
Fasadritning, inkom 2022-09-30 
Anmälan om kontrollansvarig, inkom 2022-10-07 
 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden avslår sökt bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten XX 
med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 

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

Byggnadsnämndens beslutsgång 

Yrkanden 
Anders Borg (C) yrkar att sökt bygglov för tillbyggnad av fritidshus ska beviljas. 
 
Lars-Olov Simu (KD) yrkar bifall till Anders Borgs (C) yrkande.  
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att Byggnadsnämnden bifaller Anders Borgs (C) yrkande och 
beviljar sökt bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten XX.  

 

Sändlista 
Sökande 

Kontrollansvarig, för kännedom 
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§ 73 OK BN 2022/00085-3 

 

Orsa S:2, Förhandsbesked för nybyggnad av fyra 
enbostadshus 
Beslut 
Byggnadsnämnden beviljar sökt förhandsbesked för nybyggnad av fyra 
enbostadshus på fastigheten Orsa S:2 med stöd av 2 kap. 5 § plan- och 
bygglagen. 

Förhandsbeskedet villkoras med krav på att tomterna 2, 3 och 4 enligt 
situationsplan inlämnad 2021-09-28 uppförs som suterränghus med en våning plus 
suterrängvåning.  

Avgiften för prövningen är erlagd sedan tidigare. 

Det bedöms att ärendet har handlagts inom lagstiftad tid, efter återförvisning 
från överprövande instans, i enlighet med 9 kap. 27 b § plan- och bygglagen. 

Detta beslut ersätter Byggnadsnämndens beslut 2021-09-29, § 55.  

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus på fastigheten 
Orsa S:2 i Orsa kommun. 

Byggnadsnämnden godkände ansökan i beslut 2021-09-29. Beslutet överklagades 
och Länsstyrelsen upphävde, genom beslut 2022-04-11, byggnadsnämndens beslut. 
Överklagan gjordes till Mark- och miljödomstolen som genom sitt beslut 2022-10-13 
återförvisade ärendet tillbaka till byggnadsnämnden. Domstolen menade att 
byggnadsnämndens beslut att godkänna ansökan var bristfälligt motiverat.  

Planförhållanden 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Området är inom antagen översiktsplan för Orsa kommun som vann laga kraft 1 
november 2019. 

Området är av riksintresse för friluftslivet samt av riksintresse för turism och friluftsliv 
enligt 4 kap. 2 § miljöbalken. 

Ett flertal odlingsrösen finns på fastigheten. 

Inga kända fornlämningar finns.  

Nodava har inga erinringar. 

Miljönämnden bedömer att VA-frågan går att lösa. Tomt nr 1 föreslås ges en 
anslutning mot Vixnersvägen, övriga tomter ansluts mot väg, som föreslås i områdets 
nedre västra del. 
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Remisser och yttranden från grannar 
Åtgärden är sådan att berörda underrättades om ansökan och gavs tillfälle till att 
yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen, inför byggnadsnämndens 
beslut 2021-09-29. Inget i ärendet har ändrats, efter återförvisning av Mark- och 
miljödomstolen, varför förnyad underrättelse ej gjorts. 

Yttranden inkom inför byggnadsnämndens beslut 2021-09-29 från 
Miljönämnden, Nodava, LRF, Länsstyrelsen – Kulturmiljö, fastighetsägare till 
NN, NN, NN, NN och NN.  

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

Motiv för beslut 

Lagstöd 
Enligt 2 kap. 2 § plan- och bygglagen och 3 kap. 1 § miljöbalken ska prövningen 
av lov eller förhandsbesked syfta till att mark- och vattenområden används för det eller 
de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och 
behov. Företräde ska ges sådan användning som från allmän synpunkt medför en god 
hushållning. 
 
Enligt 2 kap. 5 § plan- och bygglagen Vid planläggning och i ärenden om bygglov 
eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till 
mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 
  1. människors hälsa och säkerhet, 
  2. jord, berg- och vattenförhållandena, 
  3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, 
elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt, 
  4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och 
  5. risken för olyckor, översvämning och erosion. 
 
Enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen: Om den som avser att vidta en 
bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga 
om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. 

Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken: Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. 
 
Enligt 4 kap. 2 § plan- och bygglagen: Kommunen ska med en detaljplan pröva ett 
mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera 
bebyggelsemiljöns utformning för 
  1. en ny sammanhållen bebyggelse med bygglovspliktiga byggnadsverk, om det behövs 
med hänsyn till bebyggelsens karaktär, omfattning eller inverkan på omgivningen, till 
behovet av samordning eller till förhållandena i övrigt, 
  2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett 
sammanhang med hänsyn till den fysiska miljö som åtgärden ska genomföras i, till 
åtgärdens karaktär eller omfattning eller till förhållandena i övrigt, 
  3. en åtgärd som kräver bygglov, 
….a) om åtgärden innebär att ett område kan tas i anspråk för, eller om den vidtas i ett 
område som redan har tagits i anspråk för, att anlägga 
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  - ett industriområde, 
  - ett köpcentrum, en parkeringsanläggning eller något annat stadsbyggnadsprojekt, 
  - en skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar, 
  - en hamn för fritidsbåtar, 
  - ett hotellkomplex eller en fritidsby med tillhörande anläggningar, utanför 
sammanhållen 
bebyggelse, 
  - en campingplats, 
  - en nöjespark, eller 
  - en djurpark, och 
    b) om åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, 
  4. ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om byggnadsverket kräver 
bygglov eller är en annan byggnad än en sådan som avses i 9 kap. 4 a §, och 
    a) byggnadsverket eller dess användning får betydande inverkan på omgivningen 
eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, eller 
    b) byggnadsverket placeras i närheten av en verksamhet som omfattas av lagen 
(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor, och 
  5. en åtgärd som kräver bygglov vid nyetablering av en verksamhet som omfattas av 
lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor. 
 
Första stycket 3 gäller inte åtgärder som enligt föreskrifter meddelade med stöd av 16 
kap. 1 § 1 inte ska antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
 
Trots första stycket 4 krävs det ingen detaljplan om byggnadsverket kan prövas i 
samband med en prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked. Lag 
(2021:785). 

Motivering 
Byggnadsnämndens beslut om att bevilja positivt förhandsbesked grundas bland annat 
på de förutsättningar och avvägningar som gjorts mellan allmänna och enskilda 
intressen i Orsa kommuns översiktsplan.  

Inom delområde Södra Orsa, som nu aktuellt markområde ingår i, pekas områden ut i 
översiktsplanen som bland annat utgörs av värdefull ängs- och betesmark, 
jordbruksmark viktig för landskapsbilden, mark med höga naturvärden, riksintresse 
för naturvård, riksintresse för kulturmiljövård samt även mark av övrigt intresse för 
kulturmiljövård.  

Nu aktuellt markområde som prövas för bebyggelse berörs inte i någon del av de nu 
uppräknade markkategorierna. Även Länsstyrelsen påtalar, i sitt yttrande inför 
byggnadsnämndens beslut, att området ej berörs av fornlämningar eller riksintresse för 
kulturmiljövård.   

I Orsa kommun finns många odlingsrösen av olika storlek och typ. På flera platser är 
odlingsrösena en viktig del av kulturmiljön. Dessa områden är särskilt utpekade i 
översiktsplanen. Nu aktuellt markområde är ej ett sådant utpekat område. Att en 
fastighet innehåller stenrösen innebär inte ovillkorligen att marken ej får bebyggas.  
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Nu aktuellt markområde gränsar till mer nutida bebyggelse och kan ses som en naturlig 
förlängning av Orsas tätort. 

Frågan om en avvägning i enlighet med proportionalitetsprincipen har även varit 
viktigt att pröva i detta ärende. De allmänna intressena är, i denna bebyggelsetyp, inte 
så starka att positivt förhandsbesked inte kan medges.  

Proportionalitetsprincipen innebär, vid inskränkningar från det allmännas sida av en 
enskilds rätt att använda sin egendom, att det ska finnas en rimlig balans eller 
proportionalitet mellan vad det allmänna vinner och den enskilde förlorar på grund av 
inskränkningen. 

Proportionalitetsprincipen utgör ett centralt moment i den avvägning mellan allmänna 
och enskilda intressen som ska göras enligt 2 kap och de krav som Europakonventionen 
ställer i fråga om proportionalitet och utgör en integrerad del av prövningen. Kravet på 
skydd för enskilda intressen kan ställas högre men inte lägre än vad som följer av 
Europakonventionen. 

Med hänsyn till bebyggelsens karaktär, omfattning och inverkan på 
omgivningen, samt eventuellt behov av samordning eller till förhållanden i 
övrigt bedöms att ansökan går att pröva genom förhandsbesked. 
 
Föreslagen bebyggelse bedöms ej få en betydande inverkan på omgivningen.    
Det bedöms ej heller råda stor efterfrågan i området för nybyggnation. 
 
Sammantaget bedöms att en rimlig avvägning gjorts utifrån en tolkning av 
översiktsplanens redovisning av de allmänna intressena. 

Ansökan bedöms därför sammantaget uppfylla kraven för lokalisering av bebyggelse 
enligt 2 kap. 1–6 §§ PBL. 

I översiktsplanen är området angiven som landsbygd, inga särskilda 
delområdesrekommendationer finns och de generella rekommendationerna för 
markanvändningen ”landsbygd” gäller. 

Byggnadsnämnden föreslås att bevilja sökt förhandsbesked för nybyggnad av fyra 
enbostadshus i enlighet med 2 kap. 5 § 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. 
 
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. 

https://poit.bolagsverket.se/poit/
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Beslutsunderlag 
Ansökan, inkom 2021 -05-25 
Yttrande från Miljönämnden, inkom 2021 -06-10  
Yttrande från Nodava, inkom 2021 -06-14 
Yttrande från fastighetsägare NN, inkom 2021 -06-15  
Yttrande från fastighetsägare NN, inkom 2021 -06-20 
Yttrande från fastighetsägare NN och NN, inkom 2021 -06-21  
Situationsplan, inkom 2021 -08-01 
Yttrande från Miljönämnden, inkom 2021 -08-24 
Yttrande från Nodava, inkom 2021 -08-26 
Yttrande från fastighetsägare NN och NN, inkom 2021-08-28  
Yttrande från fastighetsägare NN, inkom 2021-08-30 
Yttrande från fastighetsägare NN, inkom 2021-09-05 
Yttrande från fastighetsägare NN, inkom 2021-09-06  
Yttrande från Länsstyrelsen, Kulturmiljö, inkom 2021-09-09 
Yttrande från LRF, inkom 2021 -09-12 
Beslut från Länsstyrelsen Dalarna, inkom 2022-04-11 
Dom Nacka Tingsrätt, inkom 2022-10-13 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beviljar sökt förhandsbesked för nybyggnad av fyra 
enbostadshus på fastigheten Orsa S:2 med stöd av 2 kap. 5 § plan- och 
bygglagen. 

Förhandsbeskedet villkoras med krav på att tomterna 2,3 och 4 enligt 
situationsplan inlämnad 2021-09-28 uppförs som suterränghus med en våning plus 
suterrängvåning.  

Ordförandeberedningens förslag till beslut 
Ordförandeberedningen föreslår Byggnadsnämnden att sökt förhandsbesked för 
nybyggnad av fyra enbostadshus ska beviljas, med angivna villkor.  

Byggnadsnämndens beslutsgång 
Ordförande finner att Byggnadsnämnden bifaller ordförandeberedningens förslag till 
beslut och beviljar sökt förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus, med 
angivna villkor.  

Sändlista 
Sökande, Orsa Sockens Samfällighetsförening, Box 55, 794 21 Orsa 
Fastighetsägare NN, rek med besvärshänvisning 
Fastighetsägare NN, rek med besvärshänvisning 
Fastighetsägare NN, rek med besvärshänvisning 
Fastighetsägare NN, rek med besvärshänvisning 
Fastighetsägare NN, rek med besvärshänvisning 
Miljönämnden och Nodava, för kännedom 
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§ 74 OK BN 2022/00085-1 

 

 

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
Beslut 
Byggnadsnämnden beviljar sökt bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 
XX med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, men byggnationen får inte 
påbörjas innan du har fått ett 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 jan-
olof.berglund@mora.se för tekniskt samråd. Vid det tekniska samrådet ska den 
kontrollansvarige närvara. 
 
Innan tekniskt samråd ska följande handlingar lämnas in: 

- Projektanpassad kontrollplan med tillhörande riskanalys 
- Redovisning av fastighetens dagvattenhantering 
- Prestandadeklaration för eldstad och rökkanal 
- Bevis på färdigställandeskydd 
- Energiberäkning 

Avgiften för prövningen är 23 813 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
Faktura skickas separat. 
 
Ärendet blev komplett den 2022-11-02. 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 enbostadshus på den obebyggda fastigheten 
XX i Orsa kommun. Enbostadshuset om 160 m2 uppförs i en våning och byggs med 
sadeltak. Sadeltaket får en lutning på 40 grader. Taket bekläds med en mörkgrå matt 
betongpanna. Byggnadens väggfasader bekläds med en träpanel som målas mörkbrun.  

Enbostadshuset grundläggs med en sockelhöjd på 236,00 möh. Ingen omfattande 
fyllning eller schaktning kommer att ske enligt inlämnade ritningar.  
 
Enligt ansökan så kommer fastigheten att anslutas till kommunalt avlopp. 
Vattenanslutning sker till gemensamhetsanläggning och dagvatten tas omhand lokalt 
inom den egna fastigheten.  
Enbostadshuset inrymmer hall, badrum, 3 sovrum, teknikrum, kök/allrum och uterum. 
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En kamin installeras i allrummet.   

Planförhållanden 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus i en våning beviljades på platsen 
2007-06-18. 
 
Området är inom antagen översiktsplan för Orsa kommun som vann laga kraft 1 
november 2019. 
 
Fornminne (minnessten) finns på grannfastigheten.  
 
På den aktuella fastigheten finns ett stenröse som bör värnas. Stenröset påverkas inte 
av planerad byggnation eller infartsväg enligt inlämnade handlingar.   
 
Området är av riksintresse för friluftslivet och naturvården.  
 
I detta ärende anses det obehövligt att redovisa beräknade värden för 
omgivningsbuller. Det bedöms inte uppstå betydande omgivningsbuller vid byggnaden. 

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, fastighetsägare av NN och 
fastighetsägare av NN. Se bilagor för att ta del av yttrandena i sin helhet. 
 
Miljönämnden skriver i sitt yttrande att det finns stenrösen på fastigheten som bör 
värnas.  
 
Fastighetsägare av NN skriver att det vore bra om sökanden ser över taklutningen 
(sökt 40 grader) Det skulle underlätta utsikten för de boende ovanför det sökta 
området.  
 
Fastighetsägare av Stenberg 14:20 skriver att takstolslutningen bör sänkas till 30 
grader för att sänka höjden på byggnaden och inte äventyra vår utsikt. 
 
Sökanden har i telefonsamtal den 2022-11-11 meddelat att han inte avser att sänka 
taket, utan vill få ärendet prövat med inlämnad höjd/takvinkel.  

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 
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bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med 
hänsyn till 
  1. människors hälsa och säkerhet, 
  2. jord, berg- och vattenförhållandena, 
  3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, 
elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt, 
  4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och 
  5. risken för olyckor, översvämning och erosion. 
 
Enligt 9 kap. 31 § plan- och bygglagen 
Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden 
  1. inte strider mot områdesbestämmelser, 
  2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och 
  3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 
§§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i 
områdesbestämmelser. Lag (2014:900). 

Motivering 
Enligt höjd/laserdata från kommunens kartsystem så är marknivån ca 244,4 möh runt 
bostadshusen på fastigheterna NN och NN. Planerat enbostadshus på fastigheten XX 
grundläggs med en sockelhöjd på höjden 236,0 möh. Detta är en höjdskillnad på ca 8,4 
meter mellan byggnadernas mark/grundläggningsnivåer.  

Planerat enbostadshus får en nockhöjd på 6,587 meter.  
Den utsiktspåverkan som uppstår på fastigheterna NN och NN när planerat 
enbostadshus uppförs bedöms inte vara en betydande olägenhet.  
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och 
vattenresurserna enligt 3 kap. miljöbalken samt med den kommunala 
översiktsplanen. Sökt åtgärd uppfyller kraven i 2 kap. plan- och bygglagen och skall 
inte föregås av detaljplaneläggning enligt bestämmelserna i 4 kap. 2-3 §§ plan- och 
bygglagen. 
 
Åtgärden bedöms inte medföra någon betydande olägenhet för omgivningen och 
uppfyller de krav i 2 kap och 8 kap plan- och bygglagen som anges i 9 kap. 31 § 
plan- och bygglagen. 

Upplysningar 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetens samtliga ägare. 
 
Du som byggherre ansvarar över att kontrollera var ledningar och annan nergrävd 
infrastruktur finns innan du påbörjar markarbete. Du bör även kontrollera om 
fastigheten belastas av någon form av servitut. 
 
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. 
 
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. 
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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 2022-10-10 
Situationsplan, inkom 2022-10-28 
Plan-, fasad- och sektionsritning, inkom 2022-10-28 
Anmälan om kontrollansvarig, inkom 2022-11-02 
Yttrande från NN, inkom 2022-11-02 
Yttrande från NN, inkom 2022-11-07 
Yttrande från Miljönämnden, inkom 2022-11-07 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beviljar sökt bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 
XX med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, men byggnationen får inte påbörjas 
innan du har fått ett beslut om startbesked. 

Ordförandeberedningens förslag till beslut 
Ordförandeberedningen föreslår Byggnadsnämnden att besluta enligt förvaltningens 
förslag till beslut.  

Byggnadsnämndens beslutsgång 
Ordförande finner att Byggnadsnämnden bifaller ordförandeberedningens förslag till 
beslut och beviljar sökt bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten XX 

Sändlista 
Sökande 
Kontrollansvarig, för kännedom 
Fastighetsägare av NN (Rek) 
Fastighetsägare av NN (Rek) 
  

https://poit.bolagsverket.se/poit/
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§ 75 OK BN 2022/00085-4 

 

 

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och två 
komplementbyggnader 
Beslut 
Byggnadsnämnden avslår sökt bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 
XX med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen. 
 
Avgiften för prövningen är 8 863 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
Faktura skickas separat. 
 
Ärendet blev komplett den 2022-10-04. 
Det bedöms att ärendet har handlagts inom lagstiftad tid i enlighet med 9 kap. 27 § 
plan- och bygglagen.  

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus och carport på fastigheten XX i Orsa 
kommun.  
 
Enbostadshus om ca 172 m² i byggnad area med pulpettak (6° lutning) avses uppföras 
7 m från fastigheten XX i söder samt 104 m från fastigheten Vångsgärde S:63 i öster. 
Enbostadshus avses inrymma hall, vardagsrum/matrum, två wc/d, teknik/tvättrum 
och tre sovrum. Fasadbeklädnad avses bli stående träpanel i grå kulör. Takbeläggning 
avses bli svart takpapp.  
 
Komplementbyggnad om ca 44 m² i byggnadsarea med pulpettak avses uppföras 2,5 m 
från fastigheten Vångsgärde S:63 i norr samt 99 m från Vångsgärde S:63 i öster. 
Komplementbyggnad avses användas som carport och förråd. Fasadbeklädnad avses 
bli stående träpanel i grå kulör. Takbeläggning avses bli svart takpapp. 
 
Befintlig komplementbyggnad i form av härbre om ca 23 m² avses flyttas från befintlig 
plats på fastigheten. Nya placeringen för härbret blir 10 m från Vångsgärde S:63 i norr 
samt 85,5 m från Vångsgärde S:63 i öster.  
 
Förhandsbesked har beviljats på fastigheten 2019-12-09 och vann laga kraft 2020-01-
15. Förhandsbeskedet upphörde att gälla 2022-01-15. 

Planförhållanden 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 
 
Området är inom antagen översiktsplan för Orsa kommun som vann laga kraft 1 
november 2019. 
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Området är av riksintresse för naturminne Kårgärdeprofilen. Kårgärdeprofilen går dels 
över fastigheten längst bort i öster. 

Fastigheten ligger inom område med värdefulla odlingslandskap. 

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

Uppgift om översvämningsrisk saknas. 

Området är av riksintresse för friluftslivet samt av riksintresse för turism och friluftsliv 
enligt 4 kap. 2 § miljöbalken. 

Remisser och yttranden från grannar 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra 
sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Berörda sakägare har framfört 
synpunkter mot sökt åtgärd. 
 
Yttranden har inkommit från NN, Miljönämnden, LRF, NN. 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 2 kap. 6 § plan- och bygglagen 
Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som inte 
kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på 
den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 
  1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en 
god helhetsverkan, 
  2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra 
olyckshändelser, 
  3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av 
stridshandlingar, 
  4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och 
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hygienförhållanden, 
  5. möjligheterna att hantera avfall, 
  6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö, 
  7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda 
området, och 
  8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar. 
 
Enligt 9 kap. 31 § plan- och bygglagen 
Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden 
  1. inte strider mot områdesbestämmelser, 
  2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och 
  3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 
§§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i 
områdesbestämmelser. Lag (2014:900). 
 
Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken: Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. 
 
Enligt 8 kap. 1 § plan- och bygglagen: 
En byggnad ska 
  1. vara lämplig för sitt ändamål, 
  2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och 
  3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga. 

Motivering 
I områden med värdefull landskapsbild eller kulturmiljö ska arkitekturen anpassa  
byggnaden till omgivningen. 
 
Den öppna jordbruksmarken, traditionell trähusbebyggelse, Orsasjön och de  
omgivande bergen är alla delar i landskapsbilden. Föreslagen byggnation har ett  
uttryck som inte är traditionellt, pulpettaket samt den osymmetriska 
fönsteruppställningen avviker från omgivande bebyggelse och uppfyller därigenom inte 
anpassningskravet i 2 kap. 6 § plan- och bygglagen. 
 
Enligt översiktsplanen för Orsa kommun kommer planerad bebyggelse att uppföras i  
ett område som är viktigt för rationellt jordbruk. Den aktuell marken bedöms inte  
utgöra brukningsvärd jordbruksmark på grund av dess läge och beskaffenhet. Marken 
har inte aktivt används för jordbruk på längre tid. Samt avses planerad bebyggelse ske 
närmare befintlig bebyggelse än vad som söktes förr i det beviljade förhandsbeskedet. 
 
Förhandsbesked har beviljats på fastigheten 2019-12-09, detta vann laga kraft 2020-
01-15. Förhandsbeskedet upphörde att gälla 2022-01-15. 



 

PROTOKOLL 
BYGGNADSNÄMNDEN 
Sammanträdesdatum: 2022-12-05 
Dokument nr: OK BN 2015/00202-151 

19(27) 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sammantaget bedöms planerad byggnation av enbostadshuset ha en gestaltning som 
avviker väsentligt från omgivande bebyggelse och är därför ej förenligt med 
anpassningskravet i 2 kap 6 § plan- och bygglagen. 

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

Beslutsunderlag 
Grannyttrande NN, inkom 2022-11-21 
Yttrande från LRF, inkom 2022-11-07 
Remissvar från Miljönämnden, inkom 2022-10-24 
Remissvar från NN, inkom 2022-10-19 
Anmälan om kontrollansvarig, inkom 2022-10-04 
Markplaneringsritning, inkom 2022-10-03 
Nybyggnadskarta, inkom 2022-09-14 
Plan- och fasadritningar - befintlig byggnad, inkom 2022-09-14 
Ansökan, inkom 2022-09-14 
Fotografier, inkom 2022-08-25 
Brandskyddsritningar, inkom 2022-08-25 
Brandskyddsbeskrivning, inkom 2022-08-25 
Plan- och sektionsritning - enbostadshus, inkom 2022-08-23 
Fasadritning - enbostadshus, inkom 2022-08-23 
Fasad-, plan- och sektionsritning - komplementbyggnad, inkom 2022-08-23 
Fasadritning med marklinjer, inkom 2022-08-23 

Miljö- och byggnadsnämndens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden avslår sökt bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 
XX med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen. 
 

Ordförandeberedningens förslag till beslut 
Ordförandeberedningen föreslår Byggnadsnämnden att besluta enligt förvaltningens 
förslag till beslut.  
 

Byggnadsnämndens beslutsgång 
Ordförande finner att Byggnadsnämnden bifaller ordförandeberedningens förslag till 
och avslår sökt bygglov för nybyggnad av enbostadshus.  

 

Sändlista 
Sökande 
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§ 76 OK BN 2022/00085-5 

 

 

Bygglov och startbesked för nybyggnad av 
förrådsbyggnad/vindskydd  
Beslut 
Byggnadsnämnden beviljar sökt bygglov för förråd/vindskydd på fastigheten XX med 
stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen. 

Byggnadsnämnden meddelar startbesked för att påbörja byggnationen med stöd av 
10 kap. 23 och 24 §§ plan- och bygglagen. 

Med detta startbesked fastställs inlämnad kontrollplan daterad 2022-11-24. 

Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. 

Slutbesked krävs för att få ta byggnaden i bruk. Som underlag för slutbeskedet ska 
följande handlingar lämnas in till Miljö- och Byggnadsförvaltningen: 

- Signerad kontrollplan. 
 

Avgiften för prövningen är 2 145 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Ärendet blev komplett den 2022-11-24. 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 förrådsbyggnad/vindskydd på fastigheten 
XX. 

Byggnaden kommer att användas som förråd och som vindskydd för hästar under 
sommarhalvåret. 

Byggnaden om 33 m2 uppförs i en våning och byggs med ett pulpettak. Taket bekläds 
med svart plåt och väggarna bekläds med träpanel som målas faluröd. 

Planförhållanden 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Området är inom antagen översiktsplan för Orsa kommun som vann laga kraft 1 
november 2019. 

Området är av riksintresse för friluftslivet samt av riksintresse för turism och friluftsliv 
enligt 4 kap. 2 § miljöbalken. 

Området är av riksintresse för kulturmiljö och naturmiljö.  

Området är utom utbredningsområde för 100-årsflöde. 
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Inga kända fornlämningar finns i närområdet. 

Fastigheten är taxerad som lantbruksenhet. 

Motiv för beslut 
Lagstöd 
Enligt 2 kap. 2 § plan- och bygglagen och 3 kap. 1 § miljöbalken ska 
prövningen av lov eller förhandsbesked syfta till att mark- och vattenområden 
används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till 
beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges sådan användning som från allmän 
synpunkt medför en god hushållning. 

Enligt 2 kap. 5 § plan- och bygglagen: Vid planläggning och i ärenden om bygglov 
eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till 
mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 

1. människors hälsa och säkerhet, 
2. jord, berg- och vattenförhållandena, 

3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, 
avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt, 
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och 
5. risken för olyckor, översvämning och erosion. 

 

Enligt 9 kap. 31 § plan- och bygglagen: Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett 
område med detaljplan, om åtgärden 

1. inte strider mot områdesbestämmelser, 
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och 
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 

9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i 
områdesbestämmelser. Lag (2014:900). 

 

Enligt 4 kap. 2 § plan- och bygglagen: Kommunen ska med en detaljplan pröva 
ett mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt 
reglera bebyggelsemiljöns utformning för 

1. en ny sammanhållen bebyggelse med bygglovspliktiga byggnadsverk, om det 
behövs med hänsyn till bebyggelsens karaktär, omfattning eller inverkan på 
omgivningen, till behovet av samordning eller till förhållandena i övrigt, 
2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett 

sammanhang med hänsyn till den fysiska miljö som åtgärden ska genomföras i, till 
åtgärdens karaktär eller omfattning eller till förhållandena i övrigt, 

3. en åtgärd som kräver bygglov, 
a) om åtgärden innebär att ett område kan tas i anspråk för, eller om den vidtas 

i ett område som redan har tagits i anspråk för, att anlägga 
- ett industriområde, 
- ett köpcentrum, en parkeringsanläggning eller något annat stadsbyggnadsprojekt, 
- en skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar, 
- en hamn för fritidsbåtar, 
- ett hotellkomplex eller en fritidsby med tillhörande anläggningar, utanför 

sammanhållen bebyggelse, 
- en campingplats, 
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- en nöjespark, eller 
- en djurpark, och 
b) om åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, 

4. ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om byggnadsverket kräver 
bygglov eller är en annan byggnad än en sådan som avses i 9 kap. 4 a §, och 

a) byggnadsverket eller dess användning får betydande inverkan på omgivningen 
eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, eller 

b) byggnadsverket placeras i närheten av en verksamhet som omfattas av lagen 
(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor, och 
5. en åtgärd som kräver bygglov vid nyetablering av en verksamhet som omfattas 

av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor. 

Första stycket 3 gäller inte åtgärder som enligt föreskrifter meddelade med stöd av 16 
kap. 1 § 1 inte ska antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Trots första stycket 4 krävs det ingen detaljplan om byggnadsverket kan prövas i 
samband med en prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked. Lag 
(2021:785). 

Motivering 
Den aktuella fastigheten XX är taxerad som lantbruksenhet. Byggnaden uppförs på 
mark som ligger i gränsen mellan en tomt för bostadsändamål och betesmark. 

I anslutning till där byggnaden uppförs så har det tidigare stått ett fårhus som nu 
är rivet. Det nordöstra hörnet av fastigheten där byggnaden placeras ligger inte 
inom ett område för jordbruksblock (stöd från Jordbruksverket). 

Byggnaden bedöms inte utgöra något hinder för att bruka jordbruksmarken eller från 
att använda den för betesmark. 

Inget grannehörande har gjorts då närliggande fastigheter som bedöms vara berörda av 
åtgärden ägs av sökanden. 

Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och 
vattenresurserna enligt 3 kap. miljöbalken samt med den kommunala 
översiktsplanen. 

Sökt åtgärd uppfyller kraven i 2 kap. plan- och bygglagen och skall inte föregås av 
detaljplaneläggning enligt bestämmelserna i 4 kap. 2-3 §§ plan- och bygglagen. 

Åtgärden bedöms inte medföra någon betydande olägenhet för omgivningen och 
uppfyller de krav i 2 kap. och 8 kap. plan- och bygglagen som anges i 9 kap. 31 
§ plan- och bygglagen. 

Upplysningar 
Tidigast fyra veckor efter annonseringen i Post och Inrikes tidningar får åtgärden i 
beslutet påbörjas, även om startbesked har meddelats i samband med bygglovet. 

Detta beslut annonseras offentligt i Post- och Inrikes Tidningar. 

Beslutet vinner laga kraft tidigast fyra veckor efter annonseringen, om ingen har 
överklagat beslutet innan dess. 

Du kan själv kontrollera datumet för annonsering på: https://poit.bolagsverket.se/poit/ 

https://poit.bolagsverket.se/poit/
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Innan åtgärden får påbörjas ska du försäkra dig om att du har tillstånd från fastighetens 
samtliga ägare. 

Du som byggherre ansvarar över att kontrollera var ledningar och annan nergrävd 
infrastruktur finns innan du påbörjar markarbete. Du bör även kontrollera om 
fastigheten belastas av någon form av servitut. 

Bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år 
och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. 

Beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om bygglov upphör att gälla. 

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § plan- 
och bygglagen. Du som byggherre ansöker om slutbesked hos byggnadsnämnden. Om 
byggnaden har tagits i bruk innan slutbesked lämnats debiteras en sanktionsavgift 
enligt 9 kap. plan- och byggförordningen. 

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

Beslutsunderlag 
Ansökan, inkom 2022-11-24 
Situationsplan, inkom 2022-11-24 
Planritning, inkom 2022-11-24 
Fasadritning, inkom 2022-11-24 
Kontrollplan, inkom 2022-11-24 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beviljar sökt bygglov för förråd/vindskydd på fastigheten XX med 
stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen. 

Byggnadsnämnden meddelar startbesked för att påbörja byggnationen med stöd av 
10 kap. 23 och 24 §§ plan- och bygglagen. 

Med detta startbesked fastställs inlämnad kontrollplan daterad 2022-11-24. 

Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. 

Slutbesked krävs för att få ta byggnaden i bruk. Som underlag för slutbeskedet ska 
följande handlingar lämnas in till Miljö- och Byggnadsförvaltningen: 

- Signerad kontrollplan. 
 

Byggnadsnämndens beslutsgång 

Yrkande  
Anders Borg (C) yrkar att sökt bygglov för sökt bygglov för förråd/vindskydd på 
fastigheten XX ska beviljas.  
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att Byggnadsnämnden beviljar sökt bygglov för sökt bygglov för 
förråd/vindskydd på fastigheten XX. 
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Sändlista 
Sökande 

Fastighetsägare, delgivning med besvärshänvisning  
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§ 77  

 

Informationsärenden 
   

Miljö- och byggnadsförvaltningen informerar Byggnadsnämnden om statistik över 
inkommande ärenden.  

Miljö- och byggnadsnämnden informerar Byggnadsnämnden om Länsstyrelsens besök 
hos Byggnadsnämnden i Mora kommun.  
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§ 78  

 

Delegationsbeslut 
1. Slutbesked för nybyggnad av fritidshus  

2. Slutbesked för anslutning till avlopp  

3. Slutbesked för anslutning till avlopp  

4. Slutbesked för rivning av fritidshus  

5. Slutbesked för tillbyggnad av fritidshus 
och nybyggnad av komplementbyggnad 

 

6. Slutbesked för tillbyggnad av 
enbostadshus 

 

7. Slutbesked för installation av eldstad  

8. Yttrande över Näringslivsstrategi 2023- 
2026 

 

9. Lista delegationsbeslut  20221026-
20221128 
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§ 79  

 

Delgivningar 
1. Information om installation av 

solcellspaneler inom riksintressen för 
totalförsvarets militära del 

MK BN 2022/00066-31 

2. Protokoll OK Byggnadsnämnden 2022-11-
02 

OK BN 2015/00202-149 

3. Kallelse OK Byggnadsnämnden 2022-12-
05 

OK BN 2015/00202-150 
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