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Byggnadsnämnden 

Plats och tid: Stadsbyggnadsförvaltningen, 2021-04-21 kl. 13:15-16:00 

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

Övriga deltagare: Tommy Ek, Förvaltningschef och stadsarkitekt 
Rasmus Zingmark, Byggnadsinspektör 
Sofia Juhlin Ulriksen, Nämndsekreterare 
 

Utses att justera: Bo Lindblad 

Justeringens 
plats och tid: 

Stadsbyggnadsförvaltningen, 2021-04-27 

Underskrifter: ______________________________________ 

Sofia Juhlin Ulriksen, sekreterare 

 

Paragraf 20 - 27 

 ______________________________________ 

Anders Borg, ordförande 

 

 

 ______________________________________ 

Bo Lindblad, justerare 

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum: 2021-04-21 

Överklagningstid: 2021-04-27 - 2021-05-18 

Anslaget sätts upp: 2021-04-27 Anslaget tas ner: 2021-05-19 

Förvaringsplats för protokollet: Stadsbyggnadsförvaltningen 

 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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Innehållsförteckning 

Remissvar, gemensam miljö-och byggförvaltning 3 

Fastighet XX, Bygglov för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad 5 

Fastighet XX, Bygglov för nybyggnad av fritidshus 8 

Stenberg 15:14, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 10 

Orsa S:2, Förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av två 
enbostadshus 

13 

Informationsärenden 17 

Delegationsbeslut 18 

Delgivningar 22 
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§ 20 OK BN 2019/00230-2 

 

Remissvar, gemensam miljö-och byggförvaltning 

Beslut 
Byggnadsnämnden beslutar att anta förvaltningschefens synpunkter som sina egna.  
 
Byggnadsnämnden anser att man ej har fått ta del av allt beslutsunderlag från 
utredningens styrgrupp och därför bygger Byggnadsnämndens ställningstagande på de 
förändringar som kan komma beslutats träda i kraft 2021-09-01: 
 

- Att Miljökontoret får ny anställningskommun 
- Att Miljökontoret och Stadsbyggnadsförvaltningen får en gemensam 

förvaltningschef 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen i Orsa kommun har lämnat utredningen om en gemensam miljö-och 
byggförvaltning på remiss till Byggnadsnämnden.  
 

Synpunkter från förvaltningschef 
Förslaget att bilda ny gemensam förvaltning med Miljö förutsätter att även en ny 

gemensam nämnd bildas.  

Det är av stor vikt att förändringen genomförs i sin helhet. Om förändringen av den 

politiska organisationen ej genomförs bör förändringen av 

tjänstemannaorganisationen ej heller genomföras. Om gemensam nämnd ej införs så 

kommer sammanslagningen av förvaltningarna att innebära en stor försämring och 

medföra att den nya förvaltningen får en ineffektivare verksamhet.  

Med fem nämnder blir det administrativa arbetet stort och den tid som 

förvaltningschef, nämndsekreterare och handläggare får avsätta för nämndsarbetet 

varje månad kommer att innebära att arbetet blir betungande och minskar 

verksamhetens effektivitet och leverans betydligt. 

Frågan om bemanning och fysisk närvaro av tjänstemän på respektive ort bör 

beslutas av förvaltningschef, utifrån kundnyttan och möjligheter till en så effektiv 

organisation som möjligt. Samordning av tidsplaner för kommunplaner och ekonomi 

bör även ses över för gemensamma förvaltningar, så att en bättre koordinering för 

detta uppnås.  

Beslutsunderlag 
Avtal mellan Mora och Orsa kommun om samverkan i gemensam miljö-och 
byggnadsnämnd (utkast) 2021-02-05 
Reglemente nya nämnden (utkast), 2021-04-06 
Samverkansavtal för gemensam miljö-och byggnadsförvaltning mellan Mora och Orsa 
kommuner (utkast) 2021-02-11 
Tjänsteutlåtande, gemensam miljö-och stadsbyggnadsnämnd, till KS 2021-04-06 
Reglemente KS Orsa (utkast),  
Synpunkter från förvaltningschef, 2021-02-10 
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Ordförandeberedningens förslag till beslut 
Ärendet lämnas till Byggnadsnämnden utan eget förslag till beslut. 
 

Yrkanden 
Niklas Sjödin (S) yrkar att Byggnadsnämnden antar förvaltningschefens synpunkter 

som sina egna samt att eftersom nämnden inte har fått ta del av allt beslutsunderlag 

från utredningens styrgrupp bygger nämndens ställningstagande på de förändringar 

som kan komma beslutas träda i kraft 2021-09-01: 

- Att miljökontoret får en ny anställningskommun 

- Att Miljökontoret och Stadsbyggnadförvaltningen får en gemensam 

förvaltningschef 

Beslutsgång  
Ordföranden finner att Byggnadsnämnden bifaller Niklas Sjödin (S) yrkande.  

Reservationer 
Lars-Olov Simu (KD) reserverar sig mot beslutet.  

 

Sändlista 
Kommunstyrelsen Orsa kommun 
Kommunstyrelsen Mora kommun 
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§ 21 OK BN 2021/ 

 

Fastighet XX, Bygglov för nybyggnad av fritidshus och 
komplementbyggnad 

Beslut 
Byggnadsnämnden beviljar sökt bygglov för nybyggnad av fritidshus och 

komplementbyggnad på fastigheten Fastighet XX med stöd av 9 kap. 31 b § punkten 

2. 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: 

- Kontrollplan 
 

Avgiften för bygglovet är 30 177 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Faktura skickas separat. 

Ärendet blev komplett den 2021-03-20. 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 nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad. Fritidshuset om 110 

m2 uppförs i en våning med souterrängkällare. Byggnaden uppförs med ett sadeltak 

som bekläds med grå betongtegel. Väggfasaderna av timmer lämnas obehandlade/grå.  

I källarplanet finns entré, tvättstuga, wc, omklädningsrum, bastu, sovrum och förråd. 

På övre plan finns vardagsrum och kök, 2 sovrum, badrum och sovloft.  

Komplementbyggnad om 20 m2 uppförs i en våning med souterrängkällare. Byggnaden 

kommer att användas som gäststuga om inrymmer storstuga, badrum och rum. 

Byggnaden uppförs med sadeltak och med väggar av timmer, färgsättning blir lika som 

på fritidshuset.  

Planförhållanden 
För området gäller detaljplan 87 som vann laga kraft 1993. Byggnationen strider mot 

detaljplanen. 

Enligt detaljplanen får huvudbyggnaden inte vara större än 80 m2. Fritidshuset blir 110 

m2.  
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Enligt detaljplanen får tomten bebyggas med max 100 m2. Föreslagen byggnation 

upptar 130 m2.   

Enligt detaljplanen får byggnadshöjden vara högst 3 meter. Fritidshusets byggnadshöjd 

är 8,5 meter.  

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 fastighetsgrannar 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). 

Motivering 
Åtgärden avviker från planbestämmelse gällande byggnadshöjd och byggarea. 

Byggnadshöjd är en planbestämmelse som ibland ger orimliga konsekvenser. Detta 

ärende är ett sådant fall. Byggnadshöjd beräknas i de flesta fall som ett mått på 

vägghöjd på en byggnad och inte som byggnadens totalhöjd. Byggnadshöjden var inte 

tänkt att reglera totalhöjden på byggnaden men ibland, som i detta ärende, så blir 

resultatet sådant om byggnaden vänder en gavel mot befintlig väg. Om byggnaden 

vridits så att långsidan hamnat mot befintlig väg hade byggnadshöjden minskats med 

minst 3 m. Omgivningspåverkan hade blivit densamma. 
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Sökt åtgärd överensstämmer inte med detaljplanen. Avvikelserna är förenlig med 

detaljplanens syfte och av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska 

kunna bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.  

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. 
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. 

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. 

Du kan själv kontrollera datumet för annonsering på: 

https://poit.bolagsverket.se/poit/  

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

eller markarbeten. 

Beslutsunderlag 
Ansökan, inkom 2021-01-21 
Fasadritning, inkom 2021-01-21 
Plan- och sektionsritning, inkom 2021-01-28 
Situationsplan, inkom 2021-02-11 
Ritning komplementbyggnad, inkom 2021-01-21 
Anmälan om kontrollansvarig, inkom 2021-01-27 
Yttrande från Fastighet YY, ingen erinran, inkom 2021-02-14 
Yttrande från Nodava, inkom 2021-03-02 
 
 

Sändlista 
Sökande 

Kontrollansvarig 
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§ 22 OK BN 2021/ 

 

Fastighet XX, Bygglov för nybyggnad av fritidshus 

Beslut 
Byggnadsnämnden avslår sökt bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten 

Hansjö 135:206 med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 

Avgiften för prövningen är 4 250 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Faktura skickas separat. 

 

Ärendet blev komplett den 2021-03-03. 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 den bebyggda fastigheten 

Fastighet XX. Fritidshuset om 73,8 m2 uppförs i två våningar och byggs med ett 

sadeltak. Taket bekläds med svart betongtegel. Byggnadens väggfasader bekläds med 

en stående träpanel som målas med svart slamfärg. Byggnaden inrymmer hall, badrum, 

bastu, 2 sovrum och vardagsrum/kök på entréplanet. På övervåningen finns 3 sovrum, 

allrum och ett badrum. Byggnaden kommer att anslutas till allmänt vatten och avlopp.  

På fastigheten finns ett befintligt fritidshus på 94 m2 som färdigställdes 2019. 

Planförhållanden 
För området gäller detaljplan 126 som vann laga kraft 2015.  

Åtgärden strider mot detaljplanen. 

Enligt detaljplanen får byggnader upphöras i högst en våning. Det planerade 

fritidshuset har två våningar.  

Enligt detaljplanen så får fastigheten bebyggas med högst 150 m2, Fritidshuset upptar 

tillsammans med befintligt fritidshus 168 m2. Detta är en avvikelse med 18 m2 (ca 12%). 

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 fastighetsgrannar 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 
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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). 

Motivering 
Sökt åtgärd överensstämmer inte med detaljplanen. Avvikelserna kan sammantaget 

inte anses vara en liten avvikelse. 

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

Beslutsunderlag 
Ansökan, inkom 2021-02-17 
Plan- och sektionsritning, inkom 2021-02-17 
Fasadritning, inkom 2021-03-03 
Situationsplan, inkom 2021-02-17 
Anmälan om kontrollansvarig, inkom 2021-03-03 
Yttrande från Nodava, inkom 2021-03-03 

Ordförandeberedningens förslag till beslut 
Ordförandeberedningen föreslår att sökt bygglov för nybyggnad av fritidshus ska 

beviljas.  

Yrkande 
Niklas Sjödin (S) yrkar att sökt bygglov för nybyggnad av fritidshus ska avslås. Bo 

Lindblad (C) yrkar bifall till Niklas Sjödins (S) yrkande.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Byggnadsnämnden bifaller 

Niklas Sjödins (S) yrkande.  

Sändlista 
Sökande 
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§ 23 OK BN 2021/00027-18 

 

Stenberg 15:14, Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus 

Beslut 
Byggnadsnämnden beviljar sökt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 

fastigheten Stenberg 15:14 med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen med 

följande villkor: 

- Enbostadshus och eventuella komplementbyggnader får uppföras i högst en 
våning. 

- Uteplats ska vändas mot väster bort från väg 983 samt ordnas bullerskyddad 
genom byggnadens utformning alternativt bullerplank. 

- Omfattande schaktning eller fyllning av tomten får inte ske.  
- Byggnadens ska placeras så att befintliga odlingsrösen ej skadas.  

Avgiften för förhandsbeskedet är 5 960 kronor enligt fastställd taxa av 

kommunfullmäktige.  

Ärendet blev komplett den 2021-01-28. Handläggningstiden för ärendet har förlängts 

2021-03-11. 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 den obebyggda 

fastigheten Stenberg 15:14.  

Planförhållanden 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Området är inom översiktsplan för Orsa kommun som vann laga kraft 2019-11-01. 

Området är av riksintresse för friluftslivet samt av riksintresse för turism och friluftsliv 

enligt 4 kap. 2 § miljöbalken. 

Inga kända fornlämningar finns på platsen.  

Möjlighet för anslutning till allmänna vattenledningar finns. 

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 Nodava, Miljönämnden, Planenheten, Trafikverket och 

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

Motivering 
På fastigheten finns odlingsröse som troligtvis är biotopskyddat samt två VA-ledningar, 

detta begränsar möjligheterna till vart framtida byggnader kan placeras. Den ytan som 

idag är möjlig att bebygga är ca 500 m2. Det är okänt om det är möjligt att flytta 

befintlig Va-ledningar. 

På grund av markens lutning så kommer det troligen att bli aktuellt med en viss 

fyllning av marken, det är av stor vikt att värna odlingsröset samt att fyllningen inte blir 

för omfattade. 

Fastigheten ligger mellan två vägar, Väg 983 och Gamla postvägen. På grund av buller 

från Väg 983 måste uteplatser vändas bort från vägen och på något sätt skyddas. Detta 

kan ske genom att man anpassar bostadshusets utformning eller sätter upp 

bullerplank.  

Fastigheten ligger i ett utsiktsläge och därför bör inte byggnader uppföras till mer en 1 

våning.  

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. 

Förhandsbesked bör kunna ges på fastigheten med villkor som reglerar bebyggelsens 

utformning.   

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. 
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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. 

Angränsande markägare kommer att underrättas om annonseringen. 

 

Du kan själv kontrollera datumet för annonsering på: 

https://poit.bolagsverket.se/poit/  

Beslutsunderlag 
Ansökan, inkom 2021-01-28 
Situationsplan, inkom 2021-01-28 
Beslut om förlängd handläggningstid, daterat 2021-03-11 
Yttrande från LRF, inkom 2021-02-21 
Yttrande från Trafikverket, inkom 2021-02-11 
Yttrande från Planenheten, inkom 2021-02-26 
Yttrande från Nodava, inkom 2021-02-08 
Yttrande från Miljönämnden, inkom 2021-02-11 

Ordförandeberedningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beviljar sökt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 

fastigheten Stenberg 15:14 med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen med 

följande villkor: 

- Enbostadshus och eventuella komplementbyggnader får uppföras i högst en 
våning. 

- Uteplats ska vändas mot väster bort från väg 983 samt ordnas 
bullerskyddad genom byggnadens utformning alternativt bullerplank. 

- Omfattande schaktning eller fyllning av tomten får inte ske.  

Yrkanden 
Bo Lindblad (C) yrkar bifall till ordförandeberedningens förlag till beslut, att sökt 
förhandsbesked ska beviljas.  
 
Pia Ström (S) yrkar att sökt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus ska 
beviljas, med tillägget att villkor på att byggnadens placering ska ske så att befintliga 
stenrösen ej skadas. 
 

Beslutsgång  
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Byggnadsnämnden bifaller 
Pia Ströms (S) yrkande.  
 

Sändlista 
Orsa kommun, Box 23, 794 21 Orsa 
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§ 24 OK BN 2021/00059-18 

 

Orsa S:2, Förhandsbesked och strandskyddsdispens för 
nybyggnad av två enbostadshus 

Beslut 
Förhandsbesked 

Byggnadsnämnden beviljar sökt förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på 

fastigheten Orsa S:2 med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen, med följande 

villkor: 

- Byggnader ska uppföras med sadeltak. 
- Byggnader ska uppföras i en våning. 

Strandskyddsdispens 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av två enbostadshus på 

fastigheten Orsa S:2 med stöd av 7 kap. 18 d § miljöbalken, då åtgärden avses 

uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus, med följande villkor: 

 

- Tomtplatsavgränsningarna ska i väst och söder markeras med staket, mur 

eller häck som tydligt visar gränsen mellan privat tomt och 

allemansrättsligt tillgängligt område. 

Som tomt får tas i anspråk med röd färg markerade tomtplatsavgränsningar på 

inlämnad situationsplan, daterad 2021-02-26. 

Avgift 

Avgiften för förhandsbeskedet och strandskyddsdispensen är 15 450 kronor enligt 

fastställd taxa av kommunfullmäktige.  

Ärendet blev komplett den 2021-02-26. 

Det bedöms att ärendet har handlagts inom lagstiftad tid i enlighet med 9 kap. 27 § 

plan- och bygglagen.  

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av två 

enbostadshus på fastigheten Orsa S:2 i Orsa kommun. 

Planförhållanden 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

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

Orsasjön. 

Området är inom utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen enligt 

antagen LIS-plan. 

Området omfattas av antagen översiktsplan för Orsa kommun som vann laga kraft 
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2019-11-01. 

Området är av riksintresse för friluftslivet samt av riksintresse för kulturmiljö, turism 

och friluftsliv enligt 4 kap. 2 § miljöbalken. 

Fastigheten ligger inom område för väderfulla odlingslandskap. 

Området är utom utbredningsområde för 100-årsflöde. 

Inga kända fornlämningar finns. 

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.  

Yttrande från Sörmedsjöns vattenledningsförening: 

Vattenledningsföreningen har en ledning som går över nordöstra hörnet på den 

norra tomten och ser helst att hänsyn tas vid grävning/byggnation.  

Vi påminner om stadgarnas lydelse vid nytt medlemskap beträffande 

ansvar/kostnader för nyanläggning av ledning. Anslutning till föreningen är möjlig 

på platsen men ska alltid föregås av en ansökan.   

Yttrande från Nodava: 

De föreslagna fastigheterna ligger utanför Orsa Vatten och Avfalls 

verksamhetsområde för kommunalt VA. 

Yttrande från Miljönämnden: 

Miljönämnden har inte några invändningar mot planerad byggnation då den sker 

inom ett av kommunens LIS-områden sant att det inte finns några dokumenterade 

naturvärden på platsen. Krav bör dock ställas på fysisk avgränsning av tomtplatsen 

(mot sjön och befintliga stigar ner till sjön). 

Yttrande från Fastighet YY, Fastighet YY, Fastighet YY samt Fastighet YY: 

Yttrande har inkommit från rubricerade fastighetsägare med negativa synpunkter på 

sökta åtgärder. Se bilagor för att se yttrandet 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 
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bullerstörningar, och 

5. risken för olyckor, översvämning och erosion. 

Enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen: Om den som avser att vidta en 

bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga 

om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. 

Enligt 7 kap. 13 § miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och 

vattendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för 

allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och 

växtlivet på land och i vatten. 

Enligt 7 kap. 15 § miljöbalken får inom strandskyddsområde inte 

1. nya byggnader uppföras, 

2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller 

anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett 

område där den annars skulle ha fått färdas fritt, 

3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, 

anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller 

4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. 

Enligt 7 kap. 18 b § miljöbalken får kommunen i det enskilda fallet ge dispens från 

förbuden i 15 § om det finns särskilda skäl. De skäl som kan användas finns angivna i 

miljöbalken 7 kap. §18 c och d.  

Enligt 7 kap. 18 d § miljöbalken får man som särskilda skäl vid prövningen av en 

fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet inom ett område för 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen också beakta om ett strandnära läge för en 

byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. 

Om prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med 

tillhörande komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stället beakta om 

huset eller husen avses att uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus. 

Motivering 
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. 

Sökt åtgärd får anses uppfylla det lagstadgade särskilda skälet som anges i 

miljöbalken 7 kap. 18 d § då åtgärden avses uppföras i anslutning till ett befintligt 

bostadshus. 

Fastigheten ligger inom område för den antagna LIS-planen för Orsa som vann laga 

kraft 2019-11-01. LIS-planen anger att syftet för området är att ge möjligheter till ett 

attraktivt boende nära pendelstråket mellan Mora och Orsa. Lämpliga etableringar är 

småhus och komplettering av befintlig bebyggelse. Åtgärden bedöms inte motverka 

syftet med strandskyddet eller påverka djur och växtlivet i området 

Sökt åtgärd bedöms sammantaget vara lämplig på platsen och sökt förhandsbesked och 

strandskyddsdispens bör beviljas. 
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Upplysningar 
Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den 

kommande bygglovsprövningen om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag 

då förhandsbeskedet vann laga kraft. 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes tidningar. Angränsande markägare kommer att 

informeras om kungörelsen. Tidigast fyra veckor efter kungörelse i Post- och Inrikes 

Tidningar kan beslutet vinna laga kraft, detta under förutsättning att ingen överklagar 

beslutet. 

Länsstyrelsen i Dalarnas län har rätt att överpröva byggnadsnämndens beslut att 

meddela dispens från miljöbalken. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag då 

kommunens beslut kom in till Länsstyrelsen besluta om en prövning ska ske eller inte. 

I det fall Länsstyrelsen begärt in ärendet för prövning kan dispensbeslutet komma att 

upphävas om det inte finns förutsättningar för dispens.  

Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte 

fysiskt har påbörjats inom två år eller har avslutats inom fem år från den dag då 

beslutet vann laga kraft. Innan åtgärden får påbörjas måste bygglov beviljas och 

startbesked ges.  

Bygglov för åtgärden krävs innan meddelad strandskyddsdispens och förhandsbesked 

kan utnyttjas. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om förhandsbesked, inkom 2021-02-26 
Ansökan om strandskyddsdispens, inkom 2021-02-26 
Situationsplan med tomtplatsavgränsning, inkom 2021-02-26 
Yttrande från Sörmedsjöns vattenledningsförening, inkom 2021-03-06 
Yttrande från Nodava, inkom 2021-03-09 
Yttrande från Miljönämnden, inkom 2021-03-15 
Yttrande från Fastighet YY, Fastighet YY, Fastighet YY samt Fastighet YY, inkom 2021-
03-17 

Sändlista 
Orsa Sockens Samfällighetsförening, Box 55, 794 21 Orsa 

Ägare till fastigheten Fastighet YY (delgkv, besvärshänvisning) 

Ägare till fastigheten Fastighet YY (delgkv, besvärshänvisning) 

Ägare till fastigheten Fastighet YY (delgkv, besvärshänvisning) 

Ägare till fastigheten Fastighet YY (delgkv, besvärshänvisning) 

Länsstyrelsen (strandskydd)  
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§ 25  

 

Informationsärenden 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen och Byggnadsnämndens ordförande informerar 

Byggnadsnämnden om ett ärende som beviljats med ordförandedelegation, Orsa 

Kyrkby 57:23, Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av industrilokal till 

idrottshall. 

Stadsbyggnadsförvaltningen informerar Byggnadsnämnden om statistik kring inkomna 

ärenden under första kvartalet 2021.  

Byggnadsnämnden önskar en dragning om vilka konsekvenser den reviderade taxan 

som började gälla 2021 har fått vid nästkommande nämnd.  

Stadsbyggnadsförvaltningen informerar Byggnadsnämnden om en remiss angående 

lagförändringar kring strandskyddsdispenser. 

Stadsbyggnadsförvaltningen informerar Byggnadsnämnden att rekryteringen av 

ytterligare en tillsynsinspektör har avbrutits.  

Rasmus Zingmark, nyanställd bygglovsinspektör presenteras för Byggnadsnämnden.  
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§ 26  

 

Delegationsbeslut 

1. Bostadsanpassningsbidrag, anpassning av 

duschplats beviljas med 5 500 kronor 

OK BN 2021/ 

2. Fastighet XX, Startbesked för tillbyggnad 

av fritidshus, installation av 

eldstad/rökkanal 

OK BN 2020/ 

3. Fastighet XX, Bygglov och startbesked för 

nybyggnad av komplementbyggnad 

OK BN 2021/ 

4. Föreläggande om komplettering OK BN 2021/ 

5. Fastighet XX interimistiskt slutbesked för 

ändrad användning av kontor/lokaler till 

åtta bostäder 

OK BN 2019/ 

6. Fastighet XX Slutbesked för nybyggnad av 

komplementbyggnad 

OK BN 2016/ 

7. Fastighet XX Startbesked för nybyggnad 

av komplementbyggnad 

OK BN 2016/ 

8. Fastighet XX Slutbesked för tillbyggnad av 

enbostadshus 

OK BN 2020/ 

9. Fastighet XX, Slutbesked för nybyggnad av 

komplementbyggnad 

OK BN 2019/ 

10. Fastighet XX, Startbesked för nybyggnad 

av komplementbyggnad 

OK BN 2020/ 

11. Fastighet XX, Slutbesked för uppförande 

av fritidshus (2010000324) 

OK BN 2021/ 

12. Fastighet XX, Slutbesked för bygglov för 

nybyggnad av fritidshus med 5 lägenheter 

OK BN 2021/ 

13. Fastighet XX, Slutbesked för nybyggnad av 

komplementbyggnad 

OK BN 2019/ 

14. Fastighet XX, Bygglov för tillbyggnad av 

fritidshus 

OK BN 2021/ 

15. Fastighet XX, Startbesked för nybyggnad 

av fritidshus 

OK BN 2020/ 

16. Fastighet XX, Bygglov för nybyggnad av 

enbostadshus 

OK BN 2021/ 
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17. Fastighet XX Startbesked för nybyggnad 

av fritidshus 

OK BN 2021/ 

18. Fastighet XX Startbesked för nybyggnad 

av fritidshus och komplementbyggnad. 

OK BN 2021/ 

19. Fastighet XX, Bygglov för nybyggnad av 

fritidshus och komplementbyggnad 

OK BN 2021/ 

20. Fastighet XX, Bygglov för nybyggnad av 

fritidshus 

OK BN 2021/ 

21. Fastighet XX, Slutbesked för nybyggnad av 

servicebyggnad 

OK BN 2020/ 

22. Fastighet XX Startbesked för nybyggnad 

av komplementbyggnad 

OK BN 2021/ 

23. Fastighet XX, Bygglov för nybyggnad av 

komplementbyggnad 

OK BN 2021/ 

24. Fastighet XX, Bygglov för tillbyggnad av 

enbostadshus 

OK BN 2021/ 

25. Fastighet XX Startbesked för installation 

av eldstad och rökkanal 

OK BN 2021/ 

26. Fastighet XX Slutbesked för om- och 

tillbyggnad av Hotell 

OK BN 2018/ 

27. Fastighet XX, Bygglov för nybyggnad av 

enbostadshus 

OK BN 2021/ 

28. Fastighet XX - Slutbesked för fasadändring 

av enbostadshus 

OK BN 2020/ 

29. Fastighet XX Startbesked för installation 

av eldstad och rökkanal. 

OK BN 2021/ 

30. Fastighet XX Slutbesked för nybyggnad av 

komplementbyggnad 

OK BN 2020/ 

31. Fastighet XX Startbesked för rivning av 

fritidshus. 

OK BN 2021/ 

32. Fastighet XX Bygglov och startbesked för 

nybyggnad av teknikbyggnad 

OK BN 2021/ 

33. Fastighet XX, Bygglov och startbesked för 

tillbyggnad av hotell 

OK BN 2021/ 

34. Fastighet XX, Slutbesked för nybyggnad av 

garage 

OK BN 2017/ 

35. Fastighet XX, slutbesked för nybyggnad av 

komplementbyggnad 

OK BN 2020/ 



 

PROTOKOLL 
BYGGNADSNÄMNDEN 
Sammanträdesdatum: 2021-04-21 
Dokument nr: OK BN 2015/00202-119 

20(22) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

36. Fastighet XX, Tidsbegränsat bygglov för 

ändrad användning av industrilokal till 

idrottshall 

OK BN 2021/ 

37. Fastighet XX Bygglov och startbesked för 

nybyggnad av komplementbyggnad 

OK BN 2020/ 

38. Fastighet XX Slutbesked för nybyggnad av 

komplementbyggnad 

OK BN 2020/ 

39. Fastighet XX Startbesked för nybyggnad 

av komplementbyggnad 

OK BN 2020/ 

40. Fastighet XX Startbesked för installation 

av eldstad och rökkanal 

OK BN 2021/ 

41. Fastighet XX, Slutbesked för montering av 

ny skylt 

OK BN 2020/ 

42. Fastighet XX, Bygglov och startbesked för 

tillbyggnad av enbostadshus 

OK BN 2021/ 

43. Fastighet XX Startbesked för installation 

av oljeavskiljare 

OK BN 2021/ 

44. Fastighet XX Bygglov och startbesked för 

tillbyggnad av enbostadshus 

OK BN 2021/ 

45. Fastighet XX - Startbesked för installation 

av eldstad och rökkanal 

OK BN 2021/ 

46. Fastighet XX, Beslut om förlängd 

handläggningstid 

OK BN 2021/ 

47. Fastighet XX - Slutbesked för nybyggnad 

av komplementbyggnad 

OK BN 2020/ 

48. Fastighet XX Slutbesked för installation av 

eldstad 

OK BN 2021/ 

49. Fastighet XX Startbesked för installation 

av eldstad 

OK BN 2021/ 

50. Fastighet XX, Bygglov för tillbyggnad av 

enbostadshus och nybyggnad av 

komplementbyggnad 

OK BN 2021/ 

51. Fastighet XX, Startbesked för tillbyggnad 

av enbostadshus och nybyggnad av 

komplementbyggnad 

OK BN 2021/ 

52. Fastighet XX, Orsa S:3, 

Strandskyddsdispens för anläggande av 

brygga samt strandskoning 

OK BN 2021/ 
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53. Fastighet XX, Strandskyddsdispens för 

nybyggnad av enbostadshus 

OK BN 2021/ 

54. Ärendet avslutas utan åtgärd OK BN 2020/ 
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§ 27  

 

Delgivningar 

1. DOM 2021-03-24 Mål, Nacka Tingsrätt 

Mark- och miljödomstolen upphäver 

Länsstyrelsen Dalarnas beslut och 

fastställer OK BN beslut att bevilja 

bygglov. 

OK BN 2019/ 

2. Underrättelse om avslutad förrättning. 

Fastighetsbestämning berörande Fastighet 

XX och Fastighet XX samt 

fastighetsreglering berörande Fastighet XX 

och Fastighet XX 

OK BN 2021/ 

3. Underrättelse om avslutad förrättning 

2021-03-22. Avstyckning från Fastighet 

XX 

OK BN 2021/ 

4. Överprövning av beviljad 

strandskyddsdispens till Lst. 

OK BN 2021/ 

5. Kallelse OK Byggnadsnämnden 2021-04-

21 

OK BN 2015/00202-118 

 

 

 


