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Byggnadsnämnden 

Plats och tid: Lilla Sågbladet, 2022-02-23 kl. 13:15-14:30 

Beslutande: Anders Borg (C) 
Mikael Johansson (C) 
Anders Rosell (S) 
Bo Lindblad (C), §§ 14–20 
 

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

Utses att justera: Anders Rosell  

Justeringens 
plats och tid: 

Lilla Sågbladet, 2022-02-23, kl. 14:30 

Underskrifter: ______________________________________ 

Sofia Juhlin Ulriksen, sekreterare 

 

Paragraf 12 - 20 

 ______________________________________ 

Anders Borg, ordförande 

 

 

 ______________________________________ 

Anders Rosell, justerare 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning 

Uppföljning Internkontrollplan 2021 Orsa Byggnadsnämnd 3 

Internkontrollplan Byggnadsnämnden Orsa 2022 4 

Bygg-, kart- och mättaxa 2022 5 

Bygglov för nybyggnad av fritidshus 6 

Bostadsanpassningsbidrag, ramp vid entrén samt hiss till bostadens övre 
våning 

10 

Sundbäck 14:3, Bygglov och strandskyddsdispens för tillbyggnad av 
skolbyggnad och nybyggnad av tre komplementbyggnader 

15 

Informationsärenden 20 

Delegationsbeslut 21 

Delgivningar 23 
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§ 12 OK BN 2022/00048-1 

 

Uppföljning Internkontrollplan 2021 Orsa Byggnadsnämnd 

Beslut 
Upprättat förslag till uppföljning av internkontrollplan för 2021 godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnadsförvaltningen har upprättat uppföljning internkontorollplan 2021 
för Byggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Upprättat förslag till uppföljning internkontrollplan 2021. 
 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Upprättat förslag till uppföljning av internkontrollplan för 2021 godkänns. 
 

Ordförandeberedningens förslag till beslut 
Ordförandeberedningen föreslår Byggnadsnämnden att besluta enligt förvaltningens 

förslag till beslut, att godkänna uppföljningen av internkontrollplan 2021.  

 

Byggnadsnämndens beslutsgång 
Ordföranden finner att Byggnadsnämnden bifaller ordförandeberedningens förslag till 

beslut, att godkänna uppföljningen av interkontrollplan 2021.   

 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 13 OK BN 2022/00049-1 

 

Internkontrollplan Byggnadsnämnden Orsa 2022 

Beslut 
Upprättat förslag till internkontrollplan för Byggnadsnämnden Orsa 2022 godkänns. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnadsförvaltningen har upprättat förslag till Internkontrollplan 2022 för 

Byggnadsnämnden Orsa. 

 

Beslutsunderlag 
Planering internkontrollplan 2022. 
 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Upprättat förslag till internkontrollplan för Byggnadsnämnden Orsa 2022 godkänns. 
 

Ordförandeberedningens förslag till beslut 
Ordförandeberedningen föreslår Byggnadsnämnden att besluta enligt förvaltningens 

förslag till beslut, att upprättat förslag till internkontrollplan 2022 godkänns. 

 

Byggnadsnämndens beslutsgång 
Ordförande finner att Byggnadsnämnden bifaller ordförandeberedningens förslag 

tillbeslut, att upprättat förslag till internkontrollplan 2022 godkänns.  

 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 14 OK BN 2022/00051-2 

 

Bygg-, kart- och mättaxa 2022 

Beslut 
Byggnadsnämnden antar upprättat förslag till Bygg-, kart och mättaxa 2022.  

Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsnämndens nuvarande taxa för bygglovs-, kart och mätverksamhet inom 

Miljö- och byggnadsförvaltningen antogs av kommunfullmäktige 2021-05-15, § 18. 

  

Miljö- och byggnadsförvaltningen ser ett behov i att revidera taxan för att möjliggöra 

för Byggnadsnämnden att årligen indexuppräkna sin timtaxa utifrån Prisindex för 

kommunal verksamhet (PKV) utan att behöva revidera taxan i sin helhet. Index-

uppräkningen appliceras på de i taxan antagna fasta avgifterna samt timavgiften.  

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen ser även ett behov av att revidera taxan i de delar 

som är kopplade till kart- och mätverksamheten, genom följande förändringar:  

- Tabell 19, avgift för anvisning av fastighetsgräns är ny i taxan.  

- Tabell 20 har reviderats genom att kolumnen för NKF nybyggnadskarta (utan 

fältarbete) tagits bort, i övrig har inga förändringar skett.  

- Tabell 21 har förenklats och avgiften bytts ut mot timdebitering 

 

Övriga avgifter för bygglovsverksamheten samt avgiften för tillfälligt nyttjande av 

digital geografisk information lämnas orörda. 

 

Beslutsunderlag 
Bygg-, kart och mät taxa 2022 
 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden antar upprättat förslag till Bygg-, kart och mättaxa 2022.  
 

Ordförandeberedningens förslag till beslut 
Ordförandeberedningen föreslår Byggnadsnämnden att besluta enligt förvaltningens 
förslag till beslut, att anta upprättat förslag till Bygg-, kart och mättaxa 2022.  
 

Byggnadsnämndens beslutsgång 
Ordförande finner att Byggnadsnämnden bifaller ordförandeberedningens förslag till 
beslut, att anta upprättat förslag till Bygg-, kart och mättaxa 2022. 
 

Sändlista 
Kommunstyrelsen  
  



 

PROTOKOLL 
BYGGNADSNÄMNDEN 
Sammanträdesdatum: 2022-02-23 
Dokument nr: OK BN 2015/00202-135 

6(23) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 15 OK BN 2021/ 

 

Bygglov för nybyggnad av fritidshus 

Beslut 
Byggnadsnämnden beviljar sökt bygglov för nybyggnad av fritidshus 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. 

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

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

Innan tekniskt samråd ska följande handlingar lämnas in: 

- Kontrollplan 
- Konstruktionshandlingar/dimensionering 
- Prestandadeklaration på eldstaden  

 
Byggnationen får inte påbörjas utan att startbesked meddelats. Startbesked meddelas 

separat då tekniskt samråd har hållits och erforderliga handlingar inkommit och 

godkänts.  

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 

byggherrens förslag till kontrollansvarig: NN. 

Avgiften för prövningen är 17 444 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Faktura skickas separat. 

Ärendet blev komplett den 2021-12-20. 

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 på fastigheten XX i Orsa kommun. 

Fritidshuset om ca 56 m² uppförs i en våning med sadeltak. Byggnadshöjden blir ca 3,2 

m och taklutningen blir 23°. FSH +228 m.ö.h.  

Fritidshuset avses inredas med entré, kök/storstuga, wc/d samt 2 sovrum. 

Fasadbeklädnad blir liggande träpanel som målas i röd kulör. Takbeläggning blir 

mörkbruna tvåkupiga betongpannor. Grundläggningssätt blir kantförstyvad platta på 

mark.  

Fritidshuset placeras ca 9,5 m från fastighetsgräns mot NN, ca 7,3 m från 

fastighetsgräns mot NN, ca 9 m från fastighetsgräns mot NN och ca 40 m från 

fastighetsgräns mot NN. 

Planförhållanden 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 
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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 utom utbredningsområde för 100-årsflöde. 

Inga kända fornlämningar finns. 

Fastigheten ligger inom område med värdefulla odlingslandskap och omfattas av en 

nationell bevarandeplan för odlingslandskap. 

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

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, LRF samt ägare till fastigheten 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. 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. 
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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, 

   - 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 
Sökt åtgärd avses uppföras på jordbruksmark som ligger inom område utpekat som 

värdefulla odlingslandskap och omfattas av en nationell bevarandeplan för 

odlingslandskap.  

Via flygfoton kan det utläsas att marken har brukats aktivt fram till idag. Dock har 

marken inte fått något s.k. gårdsstöd från Jordbruksverket.  

Enligt gällande översiktsplan för Orsa kommun ska ny bebyggelse på jordbruksmark 

undvikas. Aktuell fastighet ligger inom område utpekat i översiktsplanen där 
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jordbruksmarken är viktig för det rationella jordbruket (s. 119). Dock godkänns avsteg 

från detta i översiktsplanen om bebyggelse utgör utveckling med småhus i bland annat 

utvecklingsstråket södra Orsa. Aktuell fastighet ligger i södra Orsa enligt karta i 

översiktsplanen (s. 199).  

Den aktuella marken bedöms inte utgöra brukningsvärd jordbruksmark på grund av 

dess läge och beskaffenhet. Marken är inte del av större sammanhängande 

jordbruksskifte och avgränsas från övrig jordbruksmark med bebyggelse och väg.  

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. 

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/  

Fastigheten ligger utanför antaget verksamhetsområde för kommunalt vatten och 

avlopp. Inrättande av enskilt avlopp prövas av miljönämnden och kräver tillstånd från 

dem.  

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

eller markarbeten. 
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Beslutsunderlag 
Ansökan, inkom 2021-12-08 

Plan- och sektionsritning, inkom 2022-01-31 

Fasadritning, inkom 2022-01-31 

Nybyggnadskarta, inkom 2022-01-31 

Anmälan om kontrollansvarig, inkom 2022-01-21 

Teknisk beskrivning, inkom 2021-12-08 

Färgval, inkom 2021-12-20 

Certifikat kontrollansvarig, inkom 2022-01-19  

Yttrande från miljönämnden, inkom 2021-12-20 

Yttrande från fastighetsägare till NN, inkom 2022-01-04 

Yttrande från LRF, inkom 2022-01-13 

Förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beviljar sökt bygglov för nybyggnad av fritidshus 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. 

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

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

Innan tekniskt samråd ska följande handlingar lämnas in: 

- Kontrollplan 
- Konstruktionshandlingar/dimensionering 
- Prestandadeklaration på eldstaden  

 
Byggnationen får inte påbörjas utan att startbesked meddelats. Startbesked meddelas 

separat då tekniskt samråd har hållits och erforderliga handlingar inkommit och 

godkänts.  

Ordförandeberedningens förslag till beslut 
Ordförandeberedningen föreslår Byggnadsnämnden att besluta enligt förvaltningens 

förslag till beslut, att bevilja sökt bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten 

XX. 

Byggnadsnämndens beslutsgång 
Ordförande finner att Byggnadsnämnden bifaller ordförandeberedningens förslag till 

beslut, att bevilja sökt bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten XX. 

Sändlista 
Sökanden 

Ägare till fastigheten NN (rek, besvärshänvisning) 

Kontrollansvarig (för kännedom) 
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§ 16 OK BN 2021/ 

 

Bostadsanpassningsbidrag, ramp vid entrén samt hiss till 
bostadens övre våning 

Beslut 
Bostadsanpassningsbidrag beviljas i detta skede för: 

- Anpassningar av entréplan enligt beskrivning punkter ovan och lämnad offert 

från Näséns Bygg AB den 2022-02-10. 

- Ramp vid entrén 

 

Bostadsanpassningsbidrag beviljas inte för;  

- Plattformshiss i trapp till övre plan 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser anpassning med hiss till bostadens övre plan samt ramp vid entrén. 

Motiv för beslut 
Enligt 5 § Lag om bostadsanpassningsbidrag (SFS 2018:222) lämnas 

bostadsanpassningsbidrag för åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner i 

och i anslutning till den bostad som skall anpassas. Bidrag lämnas endast om 

åtgärderna är nödvändiga för att bostaden skall vara ändamålsenlig som bostad för den 

funktionshindrade. Det måste finnas en klar koppling mellan funktionshindret och 

anpassningsåtgärderna. Kopplingen ska vara så stark att åtgärderna bedöms som 

nödvändiga med hänsyn till funktionshindret.  

 

Enligt Boverkets föreskrifter BFS 2018:12 ska intyg av arbetsterapeut, läkare eller 

annan sakkunnig bifogas ansökan om bostadsanpassningsbidrag om att de åtgärder 

bidrag söks för är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen. 

Av 16 § ovan lag framgår att bidrag lämnas med ett belopp som motsvarar skälig 

kostnad för åtgärden. 

 

Ansökan avser hiss till övre plan samt ramp vid entrén. Sökanden har utifrån diagnos 

ett behov som kräver omfattande assistans av hemtjänst och kan inte utföra sysslor 

självständigt i köket. Makan sköter all matlagning. Sökanden med maka har bott i 

nuvarande bostad sedan 1970-talet.  

 

Bostadens övre plan består av fullskaligt kök, vardagsrum, sovrum samt badrum. 

Entréplan består av större sällskapsyta med matsalsgrupp samt soffbord, sovrum, 

badrum med tvättmaskin, ett extra rum som skulle kunna utgöra sovrum alternativt 

kök/pentry samt ett hobbyrum med pannrum. I anslutning till sällskapsytan finns 

inglasat oisolerat uterum med enklare köksinredning inklusive kombinerat kyl/frys 

samt spisplattor. Mellan våningsplanen finns en svängd trappa. Utanför entréplan 

finns trappa ner till uppfarten. 
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Byggnaden var tidigare ett stationshus med övernattningsmöjligheter på övre plan och 

bottenvåning bestod bland annat av väntsal, expedition, toalett samt ett postrum. 

Byggnadens entréplan har av nuvarande ägare genomgått ombyggnationer med 

tillskapandet av bland annat ett större sovrum (20,1 kvm), badrum (7,1 kvm), mindre 

sovrum (10,9 kvm) och en större sällskapsyta (42,9 kvm). Den totala boytan på 

entréplan är cirka 95 kvm och bostaden är numera att betrakta som en bostad i två 

plan. 

 

Nuvarande ägare har även låtit göra ett större oisolerat inglasat uterum i anslutning till 

den större sällskapsytan och valt att inreda med ett enklare kök med spisplattor, 

förvaring och kombinerat kyl/frys. 

 

Sökanden är i behov av plattformshiss i trapp alternativt schakthiss för att få tillgång 

till övre plan. Den billigaste lösningen plattformshiss i trapp går på  

265 000 kr inklusive moms utifrån offerter lämnade av BTS AB och Näséns Bygg AB. 

I Boverkets byggregler (BBR) avsnitt 3:221 finns regler om vilka funktioner som minst 

ska finnas på entréplanet i bostäder i flera plan. Om köket finns på annat plan ställs 

lägre krav på möjlighet till matlagning på entréplanet. Kravet innebär en enklare 

lösning än ett fullvärdigt kök men det ska finnas utrymme, inredning och utrustning 

för matlagning så att det går att förvara och laga mat samt diska. Förvaring av mat 

innefattar kylskåp och skåp för torrvaror och husgeråd. Det kan ordnas i ett litet 

utrymme till exempel i ett pentry. Det räcker inte att det bara är förberett för 

matlagning. 

 

Om nödvändiga bostadsfunktioner kan inrymmas på entréplanet föreligger normalt 

inte rätt till bostadsanpassningsbidrag för anpassning med hiss mellan våningsplanen. 

Beviljade anpassningar utgår i första hand för sökandens behov. Såvida ett kök av 

minst storlek pentry redan idag existerat på entréplan utifrån Boverkets byggregler, 

anses bidrag för hiss till övre plan inte ha kunnat medgetts, då alla nödvändiga 

funktioner i sådant fall funnits på entréplan. Anpassning av kök eller pentry anses 

emellertid i sig inte vara en nödvändig åtgärd för att bostaden ska vara ändamålsenlig 

utifrån sökandens funktionsnedsättning. 

 

Av kompletterande intyg från arbetsterapeut inkommen den 11 januari 2022 framgår 

att följande anpassningar på entréplan anses nödvändiga för att bostaden ska vara 

ändamålsenlig för sökanden: 

Anpassning av tröskel till badrum, flytt av handfat och/eller toalett. Därtill eventuell 

dörrbreddning av badrum samt sovrummet bredvid badrum (möjligt rum för 

kök/pentry) från 70 cm till 80 cm. Ramp vid entrén anses nödvändigt och för att få 

tillgång till inglasat uterum en anpassning av tröskeln. 

Utifrån intyget och möte med Näséns Bygg den 14 januari 2022 begärdes offert 

inkluderade följande anpassningar på entréplan: 

- Flytt av tvättmaskin och torktumlare till vägg där handfat/kommod står idag. 

Torktumlare ställs ovanpå tvättmaskin. På så vis blir gången bredare innanför 

badrummet. 

- Toalettstol ungefär där den står idag fast väggmonterad 

- Borttag av duschvägg 
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- Handikappanpassat tvättställ (d.v.s. ej något skåp under) där tvättmaskin står 

idag. Medicinskåp placerad ovanpå. 

- Högskåp för handdukar m.m. 40 cm djupt där torktumlare står idag 

- Tröskeln till badrum (10 cm) med ramp i hall 

- Dörrbreddning av badrumsdörr till 80 cm 

- Dörrbreddning till sovrum bredvid badrum (möjligt kök/pentry) till 80 cm 

samt tröskelkil 25 mm 

 

Enligt offert från Näséns Bygg AB inkommen den 10 februari 2022 uppgår sådana 

anpassningar till sammanlagt 129 776 kr inkl. moms.    

Med hänsyn till Boverkets byggregler beskriven ovan samt att anpassning av kök eller 

pentry i sig inte anses utgöra en nödvändig åtgärd för att bostaden ska vara 

ändamålsenlig för sökanden, och beaktat att idag saknas nödvändig funktion på 

entréplan, får bostaden ändå anses ändamålsenlig utifrån sökandens 

funktionsnedsättning, om entréplan enligt beskrivning ovan med beviljat belopp på 129 

776 kr. 

 

Därutöver beviljas bidrag för ramp vid entrén med 75 000 kr utifrån offert lämnad av 

Näséns Bygg AB den 10 februari 2022. 

Övriga upplysningar 
Du som sökanden kan fritt välja den entreprenör du önskar att utföra beviljade 

anpassningar. Företag med F-skattsedel bör anlitas. Fakturan ska märkas med  

”Bostadsanpassning och sökandens namn”.  

 

Beviljat belopp med 129 776 kr får användas mot lösning med plattformshiss i trapp för 

tillgång till övre plan, såvida sökanden önskar lägga mellanskillnaden. Om hiss väljes 

som alternativ medges bidrag till framtida årlig service och eventuella reparationer. 

Tillgång till inglasat uterum beslutas efter separat ansökan om 

bostadsanpassningsbidrag. Något nytt intyg krävs inte. 

Information 
Detta beslut kan överklagas enligt 24 § Lagen om bostadsanpassningsbidrag (FSF 

2018:222). Besvärshänvisning bifogas.  

Beslutsunderlag 
Ansökan inkom den 2021-08-26. 

Intyg från leg. arbetsterapeut inkom den 2021-08-26. 

Platsbesök den 2021-10-08. 

Originalritningar medtagna från platsbesök den 2021-10-08.  

Offert från Näséns Bygg AB inkluderande plattformshiss i trapp samt snickeriarbeten i 

trapp inkom den 2021-10-25. 

Bild på uterum den 2021-11-05. 

Kompletterande intyg från leg. arbetsterapeut inkom den 2022-01-11. 

Offert från Näséns Bygg AB avseende anpassningar på entréplan inkom, 2022-02-10. 
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Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Bostadsanpassningsbidrag beviljas i detta skede för: 

- Anpassningar av entréplan enligt beskrivning punkter ovan och lämnad 

offert från Näséns Bygg AB den 2022-02-10. 

- Ramp vid entrén 

 

Bostadsanpassningsbidrag beviljas inte för;  

- Plattformshiss i trapp till övre plan 

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.  

 

Sändlista 
Sökanden. 
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§ 17 OK BN 2021/00346-46 

 

Sundbäck 14:3, Bygglov och strandskyddsdispens för 
tillbyggnad av skolbyggnad och nybyggnad av tre 
komplementbyggnader 

Beslut 
Byggnadsnämnden återremitterar ärendet till Miljö- och byggnadsförvaltningen för 

vidare handläggning och kommunicering med sökanden. Byggnadsnämnden beslutar 

att ärendet ska kompletteras med ett yttrande från stadsarkitekten samt att 

kommunicering med sökanden ska ske avseende byggnadens utformning.  

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser bygglov och strandskyddsdispens för tillbyggnad av förskolebyggnad 

och nybyggnad av tre komplementbyggnader. 

Tillbyggnaden av förskolebyggnaden om 576 m2 uppförs i två våningar och byggs med 

sadeltak. Taket bekläds med rött tegel. Väggfasaderna bekläds med en stående träpanel 

som målas faluröd.  

Entréplanet i tillbyggnaden kommer att inrymma två nya förskoleavdelningar. Plan två 

kommer att inrymma oinredd vind samt ett fläktrum.  

En del av den befintliga förskolebyggnaden kommer att rivas för att ge utrymme åt 

tillbyggnaden.  

Tre mindre komplementbyggnader (miljöbod och 2 förråd) kommer att uppföras på 

gården.  

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 i översiktsplanen utpekat som skola.  

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

enligt 4 kap. 2 § miljöbalken. 

Området är utom utbredningsområde för 100-årsflöde. 

Inga kända fornlämningar finns på platsen.  

Möjlighet för anslutning till allmänna vattenledningar finns. 

Byggnationen bedöms vara inom strandskyddat område.  

Området är inom utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). 
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Remisser och yttranden från grannar 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra 

sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen.  

Yttranden har inkommit från Brandkåren, Nodava, Miljönämnden och 

fastighetsägare av 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. 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, 
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   - 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). 

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 c § miljöbalken  Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om 

upphävande av eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område 

som upphävandet eller dispensen avser 

   1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften, 

   2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl 

avskilt från området närmast strandlinjen, 

   3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet 

inte kan tillgodoses utanför området, 
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   4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 

genomföras utanför området, 

   5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 

tillgodoses utanför området, eller 

   6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 

Motivering 
Byggnadsnämnden återremitterar ärendet till Miljö- och byggnadsförvaltningen för 

kommunicering med sökande, i fråga om byggnadernas utformning och att ärendet ska 

kompletteras med ett yttrande från stadsarkitekten. 

Upplysningar 
Ärendet återremitteras till Miljö- och byggnadsförvaltningen för vidare handläggning 

och kommunicering med sökande. Ärendet kommer att behandlas vid 

Byggnadsnämndens sammanträde 2022-03-23. 

Beslutsunderlag 
Ansökan strandskyddsdispens, inkom 2022-1-12 
Ansökan bygglov, inkom 2021-12-08 
Anmälan kontrollansvarig, inkom 2021-12-09 
Ritning förråd, inkom 2022-01-12 
Ritning förråd, inkom 2021-01-12 
Ritning miljöbod, inkom 2022-01-12 
Planritning tillbyggnation 2 st, inkom 2021-12-08 
Planritning befintlig planlösning, inkom 2021-12-08 
Situationsplaner 3 st, inkom 2022-01-12 
Situationsplan (illustration), inkom 2021-12-08 
Sektionsritning utemiljö, inkom 2021-12-08 
Fasadritningar 2 st, inkom 2021-12-08 
Sektionsritningar 2 st, inkom 2021-12-08 
Takplan, inkom 2021-12-08 
Bilaga 1, ansökan om strandskyddsdispens, inkom 2022-01-12 
Yttrande från Nodava, inkom 2021-12-30 
Yttrande från Miljönämnden, inkom 2021-12-20 
Yttrande från fastighetsägare av NN 
Yttrande från brandkåren, inkom 2022-01-26 
Pm dagvattenhantering, inkom 2022-01-12 
 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Bygglov 

Byggnadsnämnden beviljar sökt bygglov för tillbyggnad av förskolebyggnad och 

nybyggnad av tre komplementbyggnader på fastigheten Sundbäck 14:3 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 NN för 

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

Innan tekniskt samråd ska följande handlingar lämnas in: 
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- Kontrollplan 

- Konstruktionsdokumentation 

- Energiberäkning 

- Reviderad brandskyddsbeskrivning enligt yttrande från brandkåren 

- Beskrivning av avfallshanteringen enligt yttrande från Nodava 

Startbesked meddelas separat då tekniskt samråd har hållits och erforderliga 

handlingar inkommit och godkänts.  

Strandskyddsdispens 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för tillbyggnad av förskolebyggnad 

och nybyggnad av tre komplementbyggnader på fastigheten Sundbäck 14:3 med stöd av 

miljöbalken 7 kap. 18 c §, punkten 1, då fastigheten redan är bebyggd och har 

tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 

Hela fastigheten får tas i anspråk för skoländamål.  

Byggnadsnämndens beslutsgång 
Yrkanden 
Anders Borg (C) yrkar att ärendet ska återremitteras till Miljö- och 

byggnadsförvaltningen för vidare handläggning och kommunicering med sökande.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Byggnadsnämnden bifaller 

Anders Borg (C) yrkande att återremittera ärendet för vidare handläggning och 

kommunicering med sökande.  

 

Sändlista 
Orsa Lokaler AB, delgivning med besvärshänvisning 
 
  



 

PROTOKOLL 
BYGGNADSNÄMNDEN 
Sammanträdesdatum: 2022-02-23 
Dokument nr: OK BN 2015/00202-135 

20(23) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 18  

 

Informationsärenden 

   

Miljö- och byggnadsförvaltningen informerar Byggnadsnämnden om resultatet på 

medarbetarenkäten som genomfördes hösten 2021.  

Miljö- och byggnadsförvaltningen informerar om hur arbetet med att kartlägga och 

förbättra arbetsmiljön på förvaltningen fortskrider. Resultatet av kartläggningen 

kommer att presenteras vid kommande nämnd.  

Miljö- och byggnadsförvaltningen informerar Byggnadsnämnden om hur pågående 

rekryteringar fortskrider. Förvaltningen har annonserat om planarkitekter och en 

bygglovsarkitekt för att ersätta tidigare stadsarkitekt. Två planarkitekter har anställts 

och börjar i mars. Till tjänsten som bygglovsarkitekt är två kandidater potentiella och 

en överanställning kan bli aktuellt för att stärka upp förvaltningen förebygga eventuella 

vakanser, vilket Byggnadsnämnden ställer sig positivt till.   
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§ 19  

 

Delegationsbeslut 

1. Förtydligande till sökanden angående 

byggnadsnämndens beviljande av bygglov. 

OK BN 2021/ 

2. Startbesked för nybyggnad av fritidshus 

och installation av eldstad och rökkanal. 

OK BN 2021/ 

3. Bygglov för nybyggnad av fritidshus OK BN 2022/ 

4. Startbesked för nybyggnad av fritidshus OK BN 2021/ 

5. Slutbesked installation av eldstad och 

rökkanal 

OK BN 2021/ 

6. Bygglov för tillbyggnad av fritidshus samt 

installation av eldstad 

OK BN 2021/ 

7. Bygglov och startbesked för nybyggnad av 

komplementbyggnad 

OK BN 2022/ 

8. Slutbesked installation av VA OK BN 2016/ 

9. Slutbesked för rivning av enbostadshus 

och komplementbyggnad 

OK BN 2017/ 

10. Slutbesked för installation av eldstad och 

rökkanal 

OK BN 2021/ 

11. Startbesked installation av eldstad OK BN 2022/ 

12. Slutbesked för tillbyggnad av 

enbostadshus 

OK BN 2017/ 

13. Slutbesked för installation av eldstad OK BN 2022/ 

14. Startbesked för installation av eldstad OK BN 2022/ 

15. Startbesked för tillbyggnad av 

industribyggnad och nybyggnad av tälthall 

OK BN 2021/ 

16. Bygglov för tillbyggnad av fritidshus OK BN 2021/ 

17. Startbesked installation av eldstad OK BN 2022/ 

18. Slutbesked för nybyggnad av 

komplementbyggnad 

OK BN 2017/ 

19. Bygglov för tillbyggnad av fritidshus OK BN 2021/ 

20. Startbesked för tillbyggnad av fritidshus OK BN 2021/ 
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21. Bygglov och strandskyddsdispens för 

nybyggnad av fritidshus samt 

rivningsanmälan för befintligt fritidshus 

OK BN 2021/ 

22. Slutbesked för installation av 

vatten/avlopp 

OK BN 2016/ 
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§ 20  

 

Delgivningar 

1. Beslut 2022-01-18, Dnr 403-13961-2021, 

Länsstyrelsen beslutar att avslå 

överklagandet. 

OK BN 2021/ 

2. Beslut 2022-02-03 Dnr: 526-1073-2022 

Länsstyrelsen godkänner OK BN beslut om 

strandskyddsdispens 

OK BN 2021/ 

3. Beslut 2022-02-11 Dnr 526-1416-2022 

Länsstyrelsen godkänner OK BN beslut om 

strandskyddsdispens 

OK BN 2021/ 

4. Plan-, bygg och tillsynsenkät 2021 OK BN 2022/00042-1 

5. Underrättelse 2022-01-31, Mål nr P 9009-

21 Nacka Tingsrätt, Mark- och 

miljödomstolen. Möjlighet att lämna ett 

yttrande. 

OK BN 2020/ 

6. Kallelse OK Byggnadsnämnden 2022-02-

23 

OK BN 2015/00202-134 

 

 

 


