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Byggnadsnämnden 

Plats och tid: Stadsbyggnadsförvaltningen, 2021-05-19 kl. 13:15-15:00  

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

 

Övriga deltagare: Lena Bergman, Förvaltningschef 
Tommy Ek, Bitr. förvaltningschef och stadsarkitekt 
Per-Olof Olsson, Bygglovschef 
Sofia Juhlin Ulriksen, Nämndsekreterare 

 

Utses att justera: Niklas Sjödin 
 

Justeringens 
plats och tid: 

Stadsbyggnadsförvaltningen, Dalagatan 1, 2021-05-21  

Underskrifter:    

Sofia Juhlin Ulriksen, sekreterare 

28 - 32 

  

 
 

Anders Borg, ordförande 

 

  

 
 

Niklas Sjödin, justerare 

 

 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum: 2021-05-19 

Överklagningstid: 2021-05-25 - 2021-06-15  

Anslaget sätts upp: 2021-05-25 Anslaget tas ner: 2021-06-16 

Förvaringsplats för protokollet: Stadsbyggnadsförvaltningen 

 
 

 

Underskrift 

 
 

 

Utdragsbestyrkande 



PROTOKOLL 
BYGGNADSNÄMNDEN 
Sammanträdesdatum: 2021-05-19 
Dokument nr: OK BN 2015/00202-122 

2(14) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Innehållsförteckning 
 

Viborg 44:26, Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus 3 

Fastighet XX, Bygglov för tillbyggnad av fritidshus 7 

Informationsärenden 10 

Delegationsbeslut 11 

Delgivningar 14 



PROTOKOLL 
BYGGNADSNÄMNDEN 
Sammanträdesdatum: 2021-05-19 
Dokument nr: OK BN 2015/00202-122 

3(14) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 
 

§ 28 OK BN 2021/00056-17 
 
 

Viborg 44:26, Förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus 

Beslut 
Byggnadsnämnden beviljar sökt förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på 

fastigheten Viborg 44:26 med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen med följande 

villkor: 

 
- Byggnader ska uppföras med sadeltak som täcks med röda tegelpannor 
- Byggnader ska uppföras med fasader av trä 
- Grundläggning ska ske utan omfattande uppfyllnader 

 
Avgiften för förhandsbeskedet är 11 172 kronor enligt fastställd taxa av 

kommunfullmäktige. 

Ärendet blev komplett den 2021-02-25. 

Handläggningstiden för ärendet har förlängts 2021-04-22. 

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 två enbostadshus på fastigheten 

Viborg 44:26 i Orsa kommun. 

Planförhållanden 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Området omfattas av antagen översiktsplan för Orsa kommun som vann laga kraft 

2019-11-01. 

Fastigheten ligger inom område för värdefulla odlingslandskap. 

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

enligt 4 kap. 2 § miljöbalken. 

Inga kända fornlämningar finns. 

Anslutning till allmänna vattenledningar kan bli möjlig enligt Nodavas yttrande. 

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 Fastighet XX: 

Vi har inget att erinra mot att det byggs bostadshus på de föreslagna tomterna. Vi ser 
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gärna att det röjs, så att sikten mot Orsasjön blir bättre. Detta har skett på senare tid 

runt Kuruldbyn på ett förnämligt sätt. 

Vi avråder bestämt alternativet med direktutfart mot Wixnersvägen. Trafiken är 

stundtals livlig med höga hastigheter. Vägen är relativt smal, vilket gör att man inte 

kan mötas annat än vid vissa ställen. Väghållningen är sporadisk vintertid. Sikten är 

skymd för fordon, som kommer norrifrån. Med andra ord: en sådan utfart skulle bli 

trafikfarlig. 

Yttrande från Nodava: 

Fastigheten ligger utanför allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten. 

Anslutning till Orsa Vatten och Avfall AB:s VA-ledningar kan bli möjlig om följande 

punkter uppfylls: 

• Avtal för anslutning utanför verksamhetsområde träffas (som bland annat reglerar 

anläggningsavgiftens storlek) 

• Erforderliga markavtal för ledningsdragning till fastigheten kan erhållas 

Kontakta Nodava AB, VA-projektör: 0250-55 27 38 för fortsatta diskussioner om 

kommunal anslutning. 

Förhandsbesked tillstyrkes med ovanstående erinringar. 

Yttrande från planenheten: 

Översiktsplan, riksintressen, detaljplan med mera 

I översiktsplanen är området markerat som landsbygd. 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan. 

Riksintressen för friluftsliv och rörligt friluftsliv omfattar platsen. Platsen ligger 

mittemellan två riksintressen för naturvård, men dessa omfattar inte sökt fastighet. 

I området omkring finns många fornlämningar vilket kräver uppmärksamhet vid 

grävning och schaktning. Områdets topografi påminner om en terrass, vilket kan 

vara en formation från äldre odlingslandskap. Länsstyrelsen kan ge mer information 

om detta. 

Genom området går ett mindre vattendrag som eventuellt inte är permanent 

vattenförande och kan vara ett dike. 

Området lutar starkt vilket gör att man bör vara uppmärksam på tillgängligheten för 

bland annat räddningstjänst och andra fordon. Eftersom lokaliseringen prövas i 

förhandsbeskedet så bör den frågan klarläggas. 

Länsstyrelsen kontaktas i frågor gällande landskapsbildskydd på platsen. 

Förslag på villkor vid positivt förhandsbesked 

För att inte förändra områdets landskapsvärden så måste bebyggelsen ha en höjd, 

storlek, utformning och placering som inte påverkar utblickar negativt. Inte heller 

vyn från sjön mot sluttningen får påverkas negativt. 

Yttrande från stadsarkitekten: 

Inga erinringar angående förslagen byggnation. 
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Utifrån Länsstyrelsens rumsmaterial så omfattas inte området av 

landskapsbildskydd. 

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 
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 sammantaget vara lämplig på platsen och sökt förhandsbesked bör 

beviljas med stöd av 9 kap. 17 § 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. 

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/ 
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Beslutsunderlag 
Ansökan, inkom 2021-02-25 
Situationsplan, inkom 2021-02-25 
Yttrande från Fastighet XX, inkom 2021-03-07 
Yttrande från Nodava, inkom 2021-03-08 
Yttrande från planenheten, inkom 2021-03-31 
Yttrande från stadsarkitekten, inkom 2021-04-20 
Beslut om förlängd handläggningstid, daterat 2021-04-22 

Förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beviljar sökt förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på 

fastigheten Viborg 44:26 med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen med följande 

villkor: 

 
- Byggnader ska uppföras med sadeltak som täcks med röda tegelpannor 
- Byggnader ska uppföras med fasader av trä 
- Grundläggning ska ske utan omfattande uppfyllnader 

 

Yrkanden 
Anders Borg (C) yrkar att sökt förhandsbesked ska beviljas. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att byggnadsnämnden bifaller Anders Borgs (C) yrkande att sökt 

förhandsbesked ska beviljas. 

Sändlista 
Orsa kommun, Box 23, 794 21 Orsa 

Ägare till fastigheterna Fastighet XX (rek med besvärshänvisning) 
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§ 29 OK BN 2021/ 
 
 
 

Fastighet XX, Bygglov för tillbyggnad av fritidshus 

Beslut 
Byggnadsnämnden beviljar sökt bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten 

Fastighet XX med stöd av 9 kap. 31 b § punkten 1, plan- och bygglagen. 

Startbesked, för att påbörja åtgärden, godkänns med stöd av 10 kap. 23 § plan- och 

bygglagen. 

Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. 

Med detta startbesked fastställs inlämnad kontrollplan, daterad 2021-03-24. 

Slutbesked krävs för att få ta åtgärden bruk. Som underlag för slutbeskedet ska följande 

handlingar lämnas in till Stadsbyggnadsförvaltningen: 

- Signerad kontrollplan. 

 
Avgiften för bygglovet är 4 600 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Faktura skickas separat. 

Ärendet blev komplett den 2021-03-30. 

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

plan- och bygglagen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Fastighet XX i Orsa 

kommun. Tillbyggnaden får en byggnadsarea om ca. 22 m2 och är i form av ett garage. 

Garaget uppförs med ett pulpettak som bekläds med svarta betongpannor samt en 

fasad som bekläds med en mörkbrun liggande träpanel. 

Planförhållanden 
För området gäller detaljplan (Dp 117 samt Dp 103) som vann laga kraft 2010-07-12 

respektive 2007-07-12. 

Åtgärden strider mot detaljplanen. 

Enligt detaljplanen får huvudbyggnad och gårdsbyggnader inte uppta större 

sammanlagd area än 140 m2. 

Den sammanlagda arean för byggnaderna uppgår med föreslagen åtgärd till ca. 158 m2 

vilket är en avvikelse på ca. 18 m2 (ca. 13 %). 

Enligt detaljplanen får med punktprickning betecknad mark inte bebyggas. 

Tillbyggnaden föreslås delvis (ca. 14 m2) uppföras på mark som inte får bebyggas. 

Byggnaden föreslås uppföras ca. 1,4 meter från gränsen mot Fastighet XX. 
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Remisser och yttranden från grannar 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra 

sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Berörda sakägare har 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 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 
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. 
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Innan åtgärden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § plan- 

och bygglagen. Du som byggherre ansöker om slutbesked hos byggnadsnämnden. Om 

åtgärden har tagits i bruk innan slutbesked lämnats debiteras en sanktionsavgift enligt 

9 kap. plan- och byggförordningen. 

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 2021-03-24 
Kontrollplan, inkom 2021-03-24 
Skrivelse från den sökande, inkom 2021-03-30 samt 2021-05-05 
Situationsplan, inkom 2021-03-30 
Plan-, fasad- och sektionsritningar, inkom 2021-03-30 

Förslag till beslut 
Byggnadsnämnden avslår sökt bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten 

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

Yrkanden 
Anders Borg (C) yrkar att sökt bygglov för tillbyggnad av fritidshus ska beviljas. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Byggnadsnämnden bifaller 

Sändlista 
Sökanden 
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§ 30 

 
 

Informationsärenden 

 
Stadsbyggnadsförvaltningen informerar Byggnadsnämnden om Länsstyrelsens 

uppdrag om utökad tillsyn för säkrare lekplatser i Dalarna. Byggnadsnämnden uppdrar 

Stadsbyggnadsförvaltningen att se över regelverket kring lekplatser, utifrån PBL. 

Stadsbyggnadsförvaltningen informerar Byggnadsnämnden om hur den reviderade 

Kart-mät och bygglovstaxan fungerar. 

Stadsbyggnadsförvaltningen informerar Byggnadsnämnden om arbetssituationen på 

förvaltningen. Med tanke på rådande omständigheter, med en stor mängd ärenden som 

inkommer parallellt med påverkan av covid-19, medför att det föreligger viss risk för att 

handläggningstiden inte kan hållas. 
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§ 31 

 
 

Delegationsbeslut 
 

1. Bostadsanpassningsbidrag, spisvakt 

beviljas med 3 111 kronor 

OK BN 2021/ 

2. Fastighet XX, Bygglov och startbesked 

för tillbyggnad av enbostadshus 

OK BN 2021/ 

3. Fastighet XX, Beslut om förlängd 

handläggningstid 

OK BN 2021/ 

4. Fastighet XX Startbesked för nybyggnad 

av fritidshus 

OK BN 2020/ 

5. Fastighet XX - Bygglov för nybyggnad av 

fritidshus 

OK BN 2021/ 

6. Fastighet XX Startbesked för nybyggnad 

av fritidshus. 

OK BN 2021/ 

7. Fastighet XX, Bygglov för nybyggnad av 

fritidshus 

OK BN 2021/ 

8. Fastighet XX, Bygglov för nybyggnad av 

fritidshus 

OK BN 2021/ 

9. Fastighet XX Startbesked för nybyggnad av 

fritidshus 

OK BN 2021/ 

10. Fastighet XX, Bygglov för nybyggnad av 

fritidshus 

OK BN 2021/ 

11. Fastighet XX, Bygglov för nybyggnad av 

fritidshus 

OK BN 2021/ 

12. Fastighet XX, Bygglov och startbesked 

för nybyggnad av fritidshus 

OK BN 2021/ 

13. Fastighet XX, Bygglov för nybyggnad av 

fritidshus 

OK BN 2021/ 

14. Fastighet XX Startbesked för tillbyggnad 

av fritidshus samt installation av eldstad 

och rökkanal 

OK BN 2021/ 

15. Fastighet XX, Bygglov för nybyggnad av 

fritidshus 

OK BN 2021/ 

16. Fastighet XX Startbesked för nybyggnad 

av fritidshus 
OK BN 2021/ 
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17. Fastighet XX Slutbesked för tillbyggnad av 

fritidshus 

OK BN 2020/ 

18. Fastighet XX, Bygglov och startbesked 

för till- och ombyggnad av fritidshus 

OK BN 2021/ 

19. Fastighet XX - Startbesked för 

installation av VA-anläggning 

OK BN 2021/ 

20. Fastighet XX, Bygglov för nybyggnad 

av fritidshus 

OK BN 2021/ 

21. Fastighet XX, Bygglov, startbesked 

och strandskyddsdispens för 

tillbyggnad av komplementbyggnad, 

samt rivning av befintlig byggnad 

OK BN 2021/ 

22. Fastighet XX - Slutbesked för 

installation av eldstad och rökkanal 

OK BN 2021/ 

23. Fastighet XX - Startbesked för 

installation av eldstad 

OK BN 2021/ 

24. Fastighet XX Startbesked för 

tillbyggnad av enbostadshus 

OK BN 2021/ 

25. Fastighet XX, Fastighet XX och 

Fastighet XX - Startbesked för 

installation av avlopp 

OK BN 2021/ 

26. Fastighet XX, Startbesked för 

nybyggnad av servicebyggnad 

OK BN 2020/ 

27. Fastighet XX, Bygglov och startbesked för 

nybyggnad av komplementbyggnad 

OK BN 2021/ 

28. Fastighet XX, Bygglov och 

startbesked för tillbyggnad av 

enbostadshus 

OK BN 2021/ 

29. Fastighet XX, Bygglov och 

startbesked för tillbyggnad av 

enbostadshus 

OK BN 2021/ 

30. Fastighet XX - Slutbesked för 

tillbyggnad av enbostadshus 

OK BN 2020/ 

31. Fastighet XX - Startbesked för 

tillbyggnad av komplementbyggnad 

OK BN 2020/ 

32. Rättidsprövning OK BN 2021/ 

33. Fastighet XX, Bygglov och startbesked för 

tillbyggnad och fasadändring av 

enbostadshus 

OK BN 2021/ 
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34. Fastighet XX, Bygglov och startbesked 

för ändrad användning av 

komplementbyggnad 

OK BN 2021/ 

35. Fastighet XX Startbesked för 

tillbyggnad av fritidshus 

OK BN 2021/ 

36. Fastighet XX Bygglov och startbesked för 

tillbyggnad av komplementbyggnad 

OK BN 2021/ 

37. Fastighet XX - Slutbesked för 

installation av eldstad 

OK BN 2021/ 

38. Fastighet XX, Beslut om 

förlängd handläggningstid 

OK BN 2021/ 

39. Fastighet XX, Bygglov för nybyggnad av 

enbostadshus 

OK BN 2021/ 

40. Fastighet XX, Bygglov och startbesked 

för ombyggnad och fasadändring av 

fritidshus 

OK BN 2021/ 



PROTOKOLL 
BYGGNADSNÄMNDEN 
Sammanträdesdatum: 2021-05-19 
Dokument nr: OK BN 2015/00202-122 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

§ 32 

 
 

Delgivningar 
 

1. Beslut 2021-05-04 Dnr: 

Länsstyrelsen godkänner OK BN beslut om 

strandskyddsdispens 

OK BN 2021/ 

2. Beslut 2021-05-06 Dnr, 

Länsstyrelsen godkänner OK BN beslut om 

strandskyddsdispens 

OK BN 2021/ 

3. Dom 2021-04-20 Mål - Komplettering OK BN 2019/ 

4. Dom 2021-04-20 Mål - Komplettering OK BN 2019/ 

5. Dom 2021-04-20 Mål. Mark- och 

miljödomstolen avslår överklagandena. 

OK BN 2019/ 

6. Personuppgiftsbiträdesavtal, Sokigo OK BN 2021/ 

7. Skrivelse 2021-05-06 Mål nr:  

Mark- och miljööverdomstolen ger OK BN 

möjlighet att yttra sig över bifogade 

handlingar. 

OK BN 2018/ 

 


