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§ 9 OK BN 2020/00149-5 

 

Årsredovisning 2020 

Beslut 
Upprättat förslag till Byggnadsnämndens Årsredovisning 2020 godkänns.  
 
 

Sammanfattning av ärendet 
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till Årsredovisning 2020. 
 
 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2020. 
 
 

Ordförandeberedningens förslag till beslut 
Ärendet lämnas till Byggnadsnämnden utan eget förslag till beslut.  
 

Yrkanden 
Anders Borg (C) yrkar att upprättat förslag till Byggnadsnämndens årsredovisning 
godkänns. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att Byggnadsnämnden bifaller Anders Borgs (C) yrkande.  
 

Sändlista 
Ekonomienheten 
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§ 10 OK BN 2021/00048-2 

 

Revidering av delegationsordning 

Beslut 
Byggnadsnämnden antar upprättat förslag till reviderad delegationsordning. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Stadsbyggnadsförvaltningen ser ett behov av att revidera Byggnadsnämndens 
delegationsordning genom att lägga till nedanstående:  
 

- Delegation i ärenden enligt Dataskyddsförordningen (DSF).  
 

- Delegation som möjliggör att avvisa ansökan om bostadsanpassningsbidrag, 
om ansökan är ofullständig efter att förvaltningen har verkat för att sökanden 
förtydligat eller kompletterat ansökan. 

 
- Delegation som möjliggör för GIS-ingenjörerna att besluta i ärenden kopplade 

till lag om lägenhetsregister (2006:378), där GIT-ansvarig samt kart-och 
mätchef sedan tidigare har delegation.  

 

 

Beslutsunderlag 
Reviderad delegationsordning 
Delegationsordning, antagen av Byggnadsnämnden 2020-10-26 
 
 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 11 OK BN 2020/ 

 

Fastighet XX Bygglov för nybyggnad av fritidshus 

Beslut 
Byggnadsnämnden beviljar sökt bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten 

Fastighet 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 

(daniel.sterno@mora.se) för tekniskt samråd. Vid det tekniska samrådet ska den 

kontrollansvarige närvara.  

Innan tekniskt samråd ska följande handlingar lämnas in: 

- Kontrollplan 
- Konstruktionsdokumentation gällande takkonstruktionen 
- Prestandadeklaration på eldstaden  
- Geoteknisk undersökning 
- Redovisning av dagvattenhantering inom fastigheten 

 
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 bygglovet är 19 664 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Faktura skickas separat. 

Ärendet blev komplett den 2021-01-08. 

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 Fastighet XX i Orsa kommun. 

Fritidshuset uppförs i två våningar och får en byggnadsarea på ca 72,6 m2. Fasaden 

utgörs av naturfärgat liggande timmer och sadeltaket bekläs med rött lertegel. 

Byggnaden kommer anslutas till allmänt vatten och avlopp. 

En eldstad kommer installeras i byggnaden. 

Denna byggnad bedöms att bli huvudbyggnad på fastigheten. Den byggnad som är 

under uppförande på fastigheten är en komplementbyggnad/gäststuga är kopplat till 

tidigare givet bygglov, OK BN 2016/. 



 

PROTOKOLL 
BYGGNADSNÄMNDEN 
Sammanträdesdatum: 2021-03-10 
Dokument nr: OK BN 2015/00202-117 

6(37) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Planförhållanden 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Området omfattas av en dispositionsplan, fördjupad översiktsplan samt 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. 

Fastigheten ligger inom område för fornlämning. 

Uppgift om översvämningsrisk saknas. 

Byggnaden uppförs ca 4 m till fastighetsgräns Fastighet XX 

Möjlighet för anslutning till allmänna vattenledningar finns. 

I detta ärende anses det obehövligt att redovisa beräknade värden för 

omgivningsbuller. Det bedöms inte uppstå betydande omgivningsbuller vid byggnaden. 

Remisser och yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra 

sig enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen.  

Yttrande från Nodava: 

Bygglov tillstyrkes med erinringar, se bilagor för fullständigt yttrande. 

Yttrande från Fastighet, inkom 2021-01-18: 

Mina synpunkter sedan tidigare kvarstår oberoende av husets placering. 

Yttrande från Fastighet, inkom 2020-12-29: 

Området där byggnadslov nu sökts har tidigare alltid varit obebyggt. Vid påbörjande 

av avloppsanläggning som gjordes på fastigheten för någon månad sen framkom att 

man grävt av en vattenåder så att stora mängder, uppskattningsvis 100 m3, vatten 

kom i dagen och dels rann ner på vägen som leder upp till denna och fem andra 

fastigheter och dels rann i det rör som av någon lagts under vägen och som mynnar 

på vår fastighet. Hela avloppsgrävningen fick då avslutas och återfyllas, men 

problemen med vatten på vägen fortsatte. 

Det är uppenbart att de påbörjade arbetena och den fortsatta byggnationen starkt 

kommer att påverka dagvattensituationen för omgivningen ända ner till och med den 

stora parkeringsplatsen. Det är heller inte acceptabelt att en bebyggd tomt leder sitt 

dagvatten via rör under vägen till en granntomt. I byggnadslovet anges felaktigt att 

tomten ska anslutas till kommunalt dagvatten, men det existerar inte något sådant i 

Fryksås. Innan dessa frågor är uppklarade bestrider vi att byggnadslov medges. 

Yttrande från Fastighet, inkom 2021-01-26: 

Vi har intet att invända mot begäran om flytt av byggnad men vidhåller vad som 

tidigare anförts i vårt yttrande den 3 januari. 

Yttrande från Fastighet, inkom 2021-01-03: 

Som innehavare av fastigheten Fastighet har vi fått möjlighet att yttra oss över 

ansökan om förändring i bygglov för fastigheten Fastighet XX. 
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I ansökan har fastighetsägaren ansökt om att få flytta placeringen av den tänkta 

huvudbyggnaden på fastigheten och även ändra till att uppföra en annan byggnad, 

liknande den som ursprungligt bygglov beviljats för. Vi har inga synpunkter på vare 

sig placering eller ändrad byggnad så länge den stämmer överens med de 

rekommendationer som finns för byggande i fäboden. 

Vi ställer oss dock mycket tveksamma till de konsekvenser som ytterligare 

grävningar på fastigheten kommer att kunna innebära för omkringliggande 

fastigheten, framför allt nedåt i byn. 

Fastighetsägaren lät den 23 november gräva början till rörgravar för vatten och 

avlopp från tomtgräns och upp till den befintliga byggnaden samt till den nya 

placeringen av den tillkommande byggnaden som är föremål för denna 

ändringsansökan. Dessa arbeten skulle, enligt den entreprenör som anlitats, därefter 

kompletteras med sprängning, eftersom ytligt berg grävdes fram på flertal ställen. 

Rörgraven fylldes under de följande dagarna snabbt med vatten då en eller flera 

vattenådror kommit i dagern och kvällen den 25 november började vattnet rinna ut 

på vägen, ner mot grannfastigheten Fastighet och vidare ner via vägen mot den övre 

parkeringen i Fryksås. På fredagen lades rörgravarna igen. Hela den nedre delen av 

fastigheten är idag närmast att likna vid frusen lervälling, trots att stora mängder 

vatten pumpades ut i skogen på fastigheten Fastighet och vatten leddes ner mellan 

vår fastighet och Fastighet. Från fastigheten Fastighet har ett rör lagts under vägen 

söder om fastigheten och som mynnar på Fastighet, precis gränsande till vår 

fastighet. Det är för oss oklart vem som gjort detta och av vilken anledning. Den 

anordningen var redan tidigare mycket olämplig eftersom vattnet från röret rinner 

direkt mot flera byggnader nedanför. 

På fastigheten Fastighet växte tidigare stora träd som nu är avverkade. Med de 

markförändringar som gjorts och de kommande grävningar som kommer att 

erfordras, både för ny byggnad och vatten/avlopp, kommer frågan om hur vattnet 

från fastigheten ska tas omhand att ytterligare ställas på sin spets. 

I Fryksås finns inte kommunalt dagvattennät och det åligger väl därmed enskild 

fastighetsägare att själv sörja för hantering av vatten på sin fastighet. Det torde inte 

vara förenligt med allmänna hänsynsregler och grannelagsrätt att leda dagvatten 

vidare till andra fastigheter med risker för att byggnader, tomter och samfällda 

vägar m.m. kommer till skada. 

Med hänsyn till att flödet av vatten på och från fastigheten Fastighet har blivit så 

stort genom bl. a. den grävning som gjordes i november borde någon specialist på 

sådana frågor konsulteras av fastighetsägaren, så att inte olägenheter uppstår för 

närliggande fastigheten när frosten släpper och inte heller i framtiden. Problemen för 

omgivningen är inte lösta genom en flytt av byggnad två högre upp på fastigheten till 

potentiellt torrare mark. 

Med hänvisning till att det är oklart hur dagvatten från fastigheten skall tas omhand 

av fastighetsägaren är det vår bestämda uppfattning att bygglov, inkluderande 

startbesked för grävning av v/a till byggnaderna inte skall lämnas, eller i 

förekommande fall inhiberas, i avvaktan på att föreslagen utredning genomförts och 

lämpliga åtgärder för omhändertagande av vatten på fastigheten vidtagits. 
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Yttrande från Hansjö S:9, Fryksås Samfällighetsförening, inkom 2021-01-

27: 

Vi har tagit del av nya handlingar i rubricerade ärende där byggnaden flyttas en bit 

västerut. Samfällighetsföreningen har inget att invända mot den nya föreslagna 

placeringen. 

Däremot kvarstår våra synpunkter om markavvattning mm från vår inlaga daterad 

2021-01-10. 

Yttrande från Hansjö S:9, Fryksås Samfällighetsförening, inkom 2021-01-

11: 

Fryksås samfällighetsförening har inbjudits att komma med synpunkter angående 

ansökan om bygglov på fastigheten Fastighet. 

Den föreslagna placeringen av byggnaden är endast ca 4 m från samfällighetens 

mark. På denna plats utgörs samfällighetens mark av en smal remsa som idag 

används som gång- och cykelstig och utnyttjas mycket av det rörliga friluftslivet. 

Byggnadens placering kan komma begränsa möjligheten att anlägga körbar väg 

med tillhörande diken och slänter i framtiden. Vi föreslår att byggnaden flyttas minst 

2 m västerut vilket borde kunna göras utan någon uppenbar olägenhet. 

I samband med grävningar i november 2020 för vatten och avlopp för 

komplementbyggnad under uppförande och det tidigare planerade bostadshuset 

öppnades en eller flera underjordiska vattenådror. Flödena var betydande, 

uppskattningsvis 2 m3/tim. Detta ledde till att hela det uppgrävda området 

vattenfylldes och efter ett drygt dygn svämmade det över och vattnet strömmade på 

vägen ner på stora vändplan. Eftersom det var några minusgrader blev det snabbt is 

på vägen. Det uppgrävda området lades igen efter ytterligare någon dag och 

vattenflödet på ytan upphörde så småningom. 

Med tanke på det inträffade anser vi att byggherren ska låta utföra en ordentlig 

geoteknisk utredning när tjälen gått ur marken. I denna utredning bör finnas förslag 

på hur byggherren kan skydda samfällighetens vägar från oönskade vattenflöden 

både under och efter byggtiden. Man bör dessutom beakta att VA-arbetet kan ta lång 

tid eftersom det kommer behöva sprängas en hel del. 

Vi noterar att fastighetsägaren vill ansluta till kommunal dagvattenledning. Det finns 

ingen sådan ledning i Fryksås och heller ingen samfälld dagvattenledning. 

Vi anser att startbesked för markarbeten inte ska meddelas förrän situationen kring 

vattenflödena är utredd. 

Skrivelse från sökande: 

Som påpekats underhand till Er innehåller dessa inlagor ett antal grava faktafel som 

helt förvränger verklighetens situation. 

Inte utan en viss tillfredställrelse som hyggligt sakkunnig i kraft av att vara 

Bergsingenjör och dessutom med lokalkännedom genom boende i grannfastighet har 

jag utformat denna skrivelse. 

Grunden för mitt ställningstagande är följande: 

Fryksås har i urminnes tider haft problem med vatten som rinner ned från åsen 

nordväst om centrum, speciellt på vägen mellan de två partierna av fastigheten 
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Fastighet, nr. 2 och 4, ner mot översta P-platsen. Sedan 10 år har jag ägt fastigheten 

Fastighet och funnit att denna väg oftast är nedisad och svårligen kan medge uppfart 

utan 4 -hjulsdrift och dubbar vintertid. Fram till för ca 3 år var det i princip bara jag 

som åkte denna väg därför att de nyligen uppförda fastigheterna inte fanns. Orsaken 

till isbildningen är att vatten rinner i dagen från den nedre delen av fastigheten 

Fastighet svagt österut och nedför vägen. Vatten rinner även in på inkörsvägen till 

min fastighet Fastighet. Den riktiga förekomsten av dagvatten är även känd av 

nedanför närbelägna fastighetsinnehavare NN och Fastighet. Flera brunnar på väg 

ned till P-platsen vittnar om vattenrikedomen. 

För att något bemästra dessa problem gjordes enligt en lokal entreprenör sedan 

länge en lätt dikning i öst-västlig riktning med utlopp genom en kulvert under det 

som numera är en god vägbank i öst-västlig riktning mellan fastigheterna Hansjö 

Fastighet och Fastighet NN. Jag har i årtionden observerat detta vattenflöde genom 

kulverten som ligger ca. 15 m från min fastighet Fastighet. Genom de byggarbeten 

som förekommit på dessa fastigheter senaste åren har denna utdikning försämrats 

och delvis blockerats. 

Vid den genom flera grannsynpunkter inkomna synpunkter på stora översvämningar 

i samband med en VA anläggning från befintliga huset på Fastighet samverkade ett 

antal faktorer till åstadkomma tillfälliga olämpliga vatteneffekter. Dessa faktorer 

utgjorde: Riktig vattenförekomst i marköverskiktet, tillfälliga dräneringen genom VA 

diket, icke fungerande gamla dike, igenproppning från markmassor genom 

angränsande NODAVA arbeten ned mot vägen. 

För framtiden kan vi peka på följande fakta: 

Genom NODAVAS rörgrav under vägen nedför åsen mot P-platsen kommer 

rörgraven att fungera som ett underjordiskt dike för dagvatten utanför själva 

avloppsrören. Denna effekt av rörgravar är välkänd i professionella sammanhang 

och har väl diskuterats med NODAVAs projektansvarige för deras just avslutade VA-

projekt på platsen, grävningsföretaget Hanser Gräv och Sweco Geotekniska konsult 

vid dennes platsbesök. En annan insatt person är givetvis Fryksås 

Samfällighetsförenings representant NN, med vilken längre diskussioner förekom i 

samband med vattenolyckan, där NN insiktsfulla slutsats/omdöme om tilldragelsen 

var att det var sällsynt olyckliga samverkande omständigheter som bidrog till denna. 

Rörgravars bidrag till en framtida förbättring harNN full insikt i. 

Denna rörgrav kommer således mycket starkt att bidraga till en historisk förbättring 

av situationen gällande vattenflöde till vägbanken. 

Vidare kommer det ovannämnda diket i öst-västlig riktning att återställas 

funktionellt. 

Tillkommer att avloppsrörgravarna från huskropparna på Fastighet ned till 

NODAVAs avstick och tillhörande rörgravar, kommer att fungera som 

undermarksliggande dräneringsdiken för området. 

Slutligen - byggarbeten på Fastigethar självklart aldrig tillfört mer vatten till 

fastigheten och angränsande område. Nu kommer effekterna av rörgravar inom 

fastigheten Fastighet i förening med NODAVAs rörgravar i vägen att förbättra 

vattenrinningen från skogen på åsen ned till byn via vägen. 
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Enskilda kommentarer till Grannutlåtanden: 

NN: Man nämner ”rör som lagts under vägen” mm uttryckande en förvåning över en 

kulvert med utfall/dike efter deras fastighets östra gavel, ett utfall som existerat länge 

enligt vad jag framfört tidigare. 

NN: Nämner samma rörkulvert som NN. NN som är stor fastighetsägare torde ha 

konstaterat denna kulvert sedan länge i samband med förvärvet av sin fastighet 

Fastighet. 

Fryksås Samfällighetsförening: 4 m gränsen gäller inte längre. Geoteknisk 

undersökning har vidtagits. 

Sammanfattning. 

Det jämförelsevis stora vattenflödet från åsen nordväst om Fryksås är historiskt och 

känt sedan länge. 

Besvär av detta har genom åren vid Fastighet drabbat mest ägaren genom isbildning 

på vägen från P-parkeringen upp till Fastighet. 

Genom de avloppsledningar som nu införts på vägen och inom Fastighet förbättras 

situationen avsevärt genom de medförande rörgravarna. 

Den information som genom Grannutlåtandena framkommit och präglas av 

okunnighet, informationsbrist och snedförvrängning av fakta, har felaktigt framställt 

den framtida situationen som en försämring av vattenflödet nedför åsen. 

Det förhåller sig tvärtom! 

Slutsats: Det finns ingen anledning till ytterligare åtgärder avseende markarbeten 

inom Fastighet. 

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 
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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. 

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 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. 

Åtgärder gällande vattenproblematiken ska säkerställas innan ett startbesked kan ges. 

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 2020-11-23 

Plan- och sektionsritning, inkom 2020-11-23 
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Fasadritning, inkom 2020-12-03 

Fotografier, vattenproblematik, inkom 2020-11-23 

Yttrande från Nodava, inkom 2020-12-17  

Yttrande från Nodava, OK BN 2016/, inkom 2016-09-16 

Anmälan om kontrollansvarig, inkom 2020-12-22 

Yttrande från Fastighet, inkom 2020-12-29 och 2021-01-18 

Nybyggnadskarta, inkom 2020-12-30 

Yttrande från Fastighet, inkom 2021-01-03 och 2021-01-26 

PM Geoteknisk Besiktning, inkom 2021-01-08 

Yttrande från Hansjö S:9, Fryksås Samfällighetsförening, inkom 2021-01-11 och 2021-

01-27 

Skrivelse från sökande, inkom 2021-02-04 

 

Sändlista 
Sökanden:  

Ägare till fastigheten Fastighet, Fastighet, Hansjö S:9 (rek, besvärshänvisning) 
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§ 12 OK BN 2021/ 

 

Fastighet XX, Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus och komplementbyggnad 

Beslut 
Byggnadsnämnden beviljar sökt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och 

komplementbyggnad på fastigheten Fastighet XX med stöd av 9 kap. 17 § plan- och 

bygglagen.  

Avgiften för prövningen är 6 442 kronor enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige.  

Ärendet blev komplett den 2021-01-18. 

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 och 

komplementbyggnad på fastigheten Fastighet XX i Orsa kommun. 

Planförhållanden 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

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

Området är av riksintresse för friluftslivet, natur- och kulturmiljö samt av riksintresse 

för turism och friluftsliv enligt 4 kap. 2 § miljöbalken. 

Fastigheten är inom område för värdefulla odlingslandskap och i området genomfördes 

en jordbruksinventering- 76 där området fick klassen A. 

Fastigheten är inom område som är översiktligt redovisad i översiktsplan som 

jordbruksmark som är viktig för det rationella jordbruket. En bedömning och prövning 

skall göras i varje enskilt ärende. 

Området är av intresse för kulturmiljö- och naturvård. 

Fastigheten ligger ca. 33 meter från järnväg (Inlandsbanan). 

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 Lantbrukarnas riksförbund: 

LRF Orsa motsätter sig inte byggnationen då det är att anse som förtätning. Dock så 
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vore det bra att få möjlighet att lägga igen diket eller lägga trumma så att den östra 

delen av åkern fortsatt kan brukas (via åkern på norra sidan diket). 

Yttrande från Miljönämnden: 

Mora Orsa miljönämnd beslutar att lämna följande synpunkter: 

1. Byggande på jordbruksmark ska undvikas. 

2. Planerad byggnation sker ca 60 meter fån intilliggande järnväg. Om positivt 

förhandsbesked medges bör det säkerställas att huset inte utsätts för 

bullernivåer som överskrider bullerriktvärdena i Förordning (2015:216) om 

trafikbuller vid bostadsbyggnader. Utöver buller kan även vibrationer ge 

upphov till störningar och obehag. 

Bakgrund  

Miljönämnden har fått remiss gällande ansökan om förhandsbesked på fastigheten 

Fastighet XX. Förhandsbeskedet gäller nybyggnad av en bostadshus.  

Motivering  

Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken är jordbruk av nationell betydelse och brukningsvärd 

jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det 

behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen, med vilket avses större 

gemensamma lösningar än bara enstaka enbostadshus (MÖD P 4087-15). Om ett 

sådant samhällsintresse, som också är väsentligt, skulle anses föreligga, krävs för 

bebyggande av jordbruksmark att det väsentliga samhällsintresset inte kan 

tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark 

tas i anspråk.  

I Dalarnas län täcker åkermarken 2 % av ytan. Förutom att åkermarken behövs till 

mat och djurfoder så är det öppna landskapet av stor betydelse som attraktionskraft 

för turism. Odlingslandskapet hyser även många viktiga naturmiljöer  

Området finns utpekat i Länsstyrelsens bevarandeprogram för odlingslandskapets 

natur- och kulturmiljövärden från 1994. 

Jordbruksmarken inom aktuellt område är i Orsa kommuns översiktsplan utpekat 

som viktig för rationellt jordbruk. Enligt översiktsplanen bör det inom dessa områden 

inte tillkomma någon ny bebyggelse varken på jordbruksmark eller på igenvuxen 

jordbruksmark. 

Yttrande från Trafikverket: 

Trafikverket har följande synpunkter på ansökan.  

Buller  

Även om det idag är lite trafik på lnlandsbanan är det ändå stor risk att de tåg som 

passerar kommer att vara störande.  

Det är svårt att veta hur trafiken förändras över tiden, och det är därför bra att utgå 

från att mer trafik kommer att gå på järnväg år 2040 och framåt i tiden.  

För planerat bostadshus ska beslutade riktvärden utomhus och inomhus innehållas 

även år 2040.  
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Det innebär att bostadshuset som planeras att byggas behöver skyddas mot 

trafikbuller.  

Inomhusnivåer behöver innehållas genom bullerskyddande konstruktion av väggar 

och tak, samt att det kan behövas friskluftsventiler som placeras i väggar som inte 

vetter mot järnvägen. Det finns bullerdämpande friskluftsventiler att köpa på 

marknaden.  

Uteplats bör byggas på baksidan av planerat bostadshus så att bostadshuset skyddar 

uteplatsen mot trafikbuller. Alternativt om uteplats byggs mot järnvägen behövs en 

skärm, ett garage eller ett uthus som skydd mot trafikbuller från järnvägen. 

Yttrande från Inlandsbanan: 

lnlandsbanan AB har inget att erinra mot ett eventuellt bygglov för bostadshus, 

garage m.m. på Fastighet XX. 

Motiv för beslut 
Lagstöd 
Enligt 2 kap. 2 § plan- och bygglagen och 3 kap. 1 § miljöbalken ska prövningen 

av lov eller förhandsbesked syfta till att mark- och vattenområden används för det eller 

de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och 

behov. Företräde ska ges sådan användning som från allmän synpunkt medför en god 

hushållning. 

Enligt 2 kap. 5 § plan- och bygglagen Vid planläggning och i ärenden om bygglov 

eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till 

mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 

1. människors hälsa och säkerhet, 

2. jord, berg- och vattenförhållandena, 

3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, 

elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt, 

4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt 

bullerstörningar, och 

5. risken för olyckor, översvämning och erosion. 

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

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

om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. 

Enligt 3 kap 4§ miljöbalken: Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. 

Motivering 
Enligt översiktsplanen så är området översiktligt redovisat som jordbruksmark viktig 

för rationellt jordbruk och jordbrukets intressen ska där prioriteras, ingen ny 

bebyggelse bör tillkomma varken på jordbruksmark eller igenvuxen jordbruksmark. 

En bedömning skall dock göras i varje enskilt ärende.  

Utifrån yttrande från LRF, att marken är lämplig att bebygga, bedöms marken som ej 

brukningsvärd jordbruksmark. 

Åtgärden kan anses vara förenlig med 2 kap. plan- och bygglagen samt 3 kap. 
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miljöbalken och ett positivt förhandsbesked kan därför ges. 

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/  

Beslutsunderlag 
Ansökan, inkom 2021-01-18 

Situationsplan, inkom 2021-01-18 

Yttrande från LRF, inkom 2021-01-22 

Yttrande från Miljönämnden, inkom 2021-01-25 

Yttrande från Trafikverket, inkom 2021-01-28 

Yttrande från Inlandsbanan, inkom 2021-02-03 

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

beslut.  

Yrkanden 
Anders Borg (C) yrkar att sökt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och 

komplementbyggnad ska beviljas. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att Byggnadsnämnden bifaller Anders Borgs (C) yrkande.  

Sändlista 
Sökanden 

Fastighetsägaren (för kännedom) 
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§ 13 OK BN 2021/00017-16 

 

Oljonsbyn 50:6, Förhandsbesked för nybyggnad av fyra 
enbostadshus 

Beslut 
Byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till Stadsbyggnadsförvaltningen 

för vidare handläggning. Byggnadsnämnden bedömer att det finns oklarheter avseende 

tilltänkta tomtplatser och handlingarna bör därför revideras.  

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fyra nya tomtplatser 

på fastigheten Oljonsbyn 50:6 i Orsa kommun. 

Förslagen på de fyra tomtplatserna är urtagna ur gällande detaljplan (BPL 51) som 

gäller i området. 

Byggnadsnämndens ordförandeberedning genomförde platsbesök 2021-03-03.  

Planförhållanden 
Fastigheterna omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

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

november 2019. 

En av föreslagen fastighet angränsar till fornlämning som sträcker sig över 

fastigheterna Fastighet och Fastighet.  

Inga andra kända fornlämningar finns. 

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

enligt 4 kap. 2 § miljöbalken. 

Fastigheten ligger inom område med värdefulla odlingslandskap och omfattas av en 

nationell bevarandeplan för odlingslandskap. 

Uppgift om översvämningsrisk saknas. 

Möjlighet för anslutning till allmänna vattenledningar finns. 

Remisser och yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra 

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

Yttrande från Nodava: 

Fastigheten ligger inom allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Orsa 

kommun. Möjlighet för anslutning finns till Orsa Vatten och Avfall AB:s VA-

ledningar. 

Förhandsbesked tillstyrkes med ovanstående erinringar. 
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Yttrande från Fastighet: 

Vi är positiva till förslaget. Vårt enda önskemål är att det, liksom ritningen visar, 

lämnas en remsa mot söder, mot fastigheterna Fastighet och Fastighet. Det går en 

stig där som man kan ta sig mellan Bingbyvägen, Gröttvägen och 

Wixnersv/Kompanivägen (den enda passagen där man kan ta sig däremellan). Vi 

klipper den på sommaren och skottar den på vintern och den utnyttjas flitigt som 

gångpassage av hela området. 

Yttrande från Länsstyrelsen - kulturmiljö: 

Stadsbyggnadsförvaltningen Mora/Orsa har begärt ett yttrande om bygglov för 

nybyggnad av fyra enbostadshus inom fastigheten Oljonsbyn 50:6 invid lämning 

L2000:3004, fossil åker (röjningsröseområde). 

Den planerade nybyggnationen berör inte någon del av lämning L2000:3004 då 

lämningen ligger kant i kant med den nya fastigheten. I Kulturmiljöregistret beskrivs 

lämningen som ett område med odlingsrösen. Och att i omgivningen finns flera 

stensträngar och rösen med röjnings- och odlingssten. På storskiftes kartan från 1859 

är området markerat som slog (äng, slåttermark). Villorna inom Oljonsbyn 50 

byggdes efter 1975 då det togs flygfoton (ortofoto) som visade att området var beväxt 

med träd. 

Länsstyrelsen bedömer att lämning L2000:3004 inte är fornlämning utan Övrig 

kulturhistorisk lämning. Vilket innebär att den inte är skyddad enligt 

Kulturmiljölagen (KML). Därför krävs inget tillstånd enligt KML för nybyggnad av 

fyra enbostadshus. 

Yttrande från Fastighet: 

De fyra tänkta tomterna ligger som fristående öar i BPL 51, detaljplanområde och 

hela tiden, sedan 2009, som vi bott på Fastighet har det uttalats som vara 

grönområde som inte ska bebyggas vid kontakter med stadsbyggnadsförvaltningen. 

Det har varit svårare med bygglov mm. för oss med många snåriga begränsningar 

pga av dessa tolkningar. Kommunen och posten har även tolkat det så eftersom de 

inte sparat på några gatuadresser vare sig på över- eller ner sidan av Bingbyv. Vi 

har nr  och närmaste granne norrut har nr. Lika på ö:a sidan. Här ute i 

förskingringen skiter postnord att dela ut posten ibland 1-2 ggr i veckan, skyller på 

personalbrist! 

Ska dessa grönområdena nu ombildas till tomter måste detaljplanen utökas med 

dessa nya tomterna så att samma regler, begränsningar och principer kan gälla alla 

tomten i området. Likställighetsprincipen måste vi kräva. Kommunen får inte 

särbehandla och gynna vissa nya fastighetsägare på stor bekostnad av de redan 

lättlurade. Gör rätt och ny detaljplan som täcker hela området. 

Dessa grönområde är uppskattat av boende och övriga som strövar i området. Det 

går en omtyckt stig längs med dc nya förslagna tomterna från Bingbyvägen- 

Gröttvägen- Wiksnersvägen. 

Det finns mycket vilt i området, Älgar och dagliga observationer av rådjursflockar 

som nyttjar grönområdet som en skyddad oas för vila och mat samt transportväg. 

Hare och räv trivs också i dessa gröna oaser. Blir det tomter så var ska dessa djur 

ströva. Djuren flyttar naturligtvis inte för nya tomter och byggnader utan konflikter 

med djuren kommer att uppstå. Jag känner mig väldigt sårbar de gånger jag stått 

öga mot öga med stora älgtjurar 8 m bort vid postlådorna. 
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De nu sparade Lövträdkronorna gynnar småfåglarna samt fjärilar, humlor och bin 

såvitt vi ser. Orsa kommun har ett undermåligt intresse för vägskötsel mm efter dessa 

byvägar. 

Bingbyvägen är troligen den enda väg inom detaljplanlagt område som är en enda 

stor lutning utan vilplan vare sig vid vändplan eller inför påfart på närmast större 

väg, Orsa Kompaniväg. 

Beläggningen är nersliten och svag med stora håligheter och kommunen svarar att 

de inte har pengar att reparera skadorna. Efter flertal påstötningar lagades hjälpligt 

den värsta skadan, 1,3* 0,8 m, 8 cm djup, sent i november. Gatlampan vid vändplan 

fick vi vänta i 12 veckor att få lagad. Finns inte pengar var svaret. Flertal pensionärer 

som bor där och ska hämta tidning mm i mörker. Lätt att vricka fötter. 

Vid nybyggnation för tre år sedan, längst in efter vägen så blev trafikbelastningen 

påtaglig med ökade skador som kommunen inte åtgärdar. 

Vintern 2019/2020 blev vinterväghållningen markant sämre. Vid kontakt med 

entreprenören så framkom att kommunen prioriterat ner snöröjning och 

halkbekämpning för dessa vägar!! 

Entreprenören sköter sig bra utifrån de snikna ramar som ges. 

Dessa aktuella grönområden fungerar som snöavlastning under snösäsongen där de 

kan bli av med överskotts snö. Nu är Bingbyvägen omöjlig att möta andra bilar på 

pga av de har inte blivit av med snön från den krympande körbanan. Vändplan blir 

mindre och mindre med dålig urplogning. 

Kommunen måste möjliggöra för entreprenören att hålla vägen i körbart skick med 

förberedande underhåll inför ev nya snöfall. 

Det finns stora grönområden i Höglunda och på Leran med flera platsen med 

betydligt närmare centrum, bättre vägstandard och postgång samt närhet till 

förskolor och skolor samt service. 

Yttrande från Planenheten: 

Detaljplan BPL 51 och länsstyrelsens ställningstagande för marken 

Länsstyrelsen har undantaget området från antagande av BPL 5 1 som fastställdes 

1978 med intentionen att det inte skulle bebyggas. Detta följer vad som anfördes i 

klagandes yttrande i samrådet av BPL 51. Motivet till undantaget var att bevara ett 

friområde med stort värde för landskapsbild och miljö samt att behålla den gamla 

vägen som ett fritt stråk för det rörliga friluftslivet. Länsstyrelsens motivering 

redovisas nedan. 

De värden som motiverade undantaget är fortfarande aktuella. Dessa värden är 

också numera upptagna i riksintressena. Värdena kan eventuellt värnas genom 

anpassning av tomtplatser och bebyggelse, se rubrik "Vid positivt förhandsbesked". 

Länsstyrelsen motiv till undantag från fastställelse: 

Huvuddelen av den nytillkommande bebyggelse avses lokaliseras till planområdets 

nordöstra del. Detta område är till stor del skogbevuxet och utgör ett friområde som 

får anses ha stort värde ur landskapsbilds- och miljösynpunkt. För att tillvara dessa 

värden samt ge möjlighet till att bibehålla ett för det rörliga friluftslivet fungerande 

fritt stråk i öst-västlig riktning bör den föreslagna bebyggelsen reduceras i denna del. 

Befintlig vägförbindelse bör bibehållas obruten för att fungera som gångväg. De 

delar av bostadsområdena som inramats med röd begränsningslinje bör undantas 

från fastställelse. 
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Kulturmiljö och fornlämningar 

Byarna i sluttningen mot Orsa sjön ingår i ett kulturlandskap med många forn- och 

kulturlämningar. Vid byggnation behöver man vara uppmärksam på eventuella 

lämningar. 

Översiktsplan 

I översiktsplanen ingår området i Orsa tätort, B5 Furuliden, Trunna, Tallåsen, 

Höglunda. Enligt riktlinjerna ska grönsläpp och sammanhängande grönområden i 

området värnas. 

Förslag på villkor vid positivt förhandsbesked 

För att inte förändra områdets miljö- och landskapsvärden så måste bebyggelsen ha 

en höjd, storlek, utformning och placering som inte påverkar utblickar från 

Wixnersvägen och Kompanivägen. Inte heller vyn från sjön mot sluttningen bör 

påverkas negativt. 

För att bebyggelsen ska harmonisera med övriga byggnader och bebyggelsemönster 

så bör den följa föreskrifterna i BPL 51 (Bland annat prickmarken, antal våningar 1, 

höjd 4,5 m, 1/5 av tomtplats får bebyggas, huvudbyggnad får vara 150 kvm, med 

mera). 

För att inte minska användbarheten hos nuvarande passage och framtida 

möjligheter för stigar att utvecklas så bör staket eller häck längs tomtplatsernas 

södra gräns krävas. Om passagen kan tydliggöras genom exempelvis röjning av stig 

så skulle det ytterligare säkra riksintressets värden. 

Yttrande från Fastighet: 

Tycker det är synd att ni väljer att bygga 4 nya hus precis här. 

Har valt att bo här just för att det är enskilt och lugnt, samt att jag har en fantastisk 

utsikt över Orsasjön. Fick mitt hus värderat i somras, lite högre än vad jag trodde 

med tanke på husets" läge". 

Den värderingen blir ju lägre med tanke på hus precis tätt intill och framför. 

Jättetrist!!! 

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 
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5. risken för olyckor, översvämning och erosion. 

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

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

om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. 

Enligt 3 kap 4§ miljöbalken: Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. 

Motivering 
Byggnadsnämnden bedömer att antalet tomter och även storleken på måste justeras för 

att byggnationen skall kunna anses vara lämplig för området. Det är viktigt att 

säkerställa att befintlig gångväg kan vara kvar.  

Upplysningar 
Sökanden uppmanas att inkomma med reviderade handlingar avseende tomplatsernas 

storlek och utformning inom två veckor från mottagandet av detta beslut, annars kan 

ansökan komma att avslås vis nästkommande byggnadsnämnd.  

Beslutsunderlag 
Ansökan, inkom 2021-01-20 

Situationsplan, inkom 2021-01-20 

Yttrande från Nodava, inkom 2021-02-02 

Yttrande från Fastighet, inkom 2021-02-08 

Yttrande från Länsstyrelsen - kulturmiljö, inkom 2021-02-10 

Yttrande från Fastighet, inkom 2021-02-11 

Yttrande från Planenheten, inkom 2021-02-12 

Yttrande från Fastighet, inkom 2021-03-02 

Ordförandeberedningens förslag till beslut 
Ärendet lämnas till byggnadsnämnden utan eget förslag till beslut. 

Yrkanden 
Anders Borg (C) yrkar att ärendet återremitteras till Stadsbyggnadsförvaltningen för 

vidare handläggning av ärendet, då det förekommer oklarheter avseende de tänkta 

tomtplatserna.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att Byggnadsnämnden bifaller Anders Borgs (C) yrkande.  

 

Sändlista 
Sökanden: Orsa kommun, Box 23, 794 21 Orsa 
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§ 14 OK BN 2020/00353-27 

 

Fastighet XX, Bygglov för nybyggnad av fritidshus 

Beslut 
Byggnadsnämnden beviljar sökt bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten 

Fastighet 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 

(eric.holmgren@mora.se) för tekniskt samråd. Vid det tekniska samrådet ska den 

kontrollansvarige närvara. 

Innan tekniskt samråd ska följande handlingar lämnas in: 

- Kontrollplan 

Byggnationen/åtgärderna för 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 bygglovet är 4 000 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Faktura skickas separat.  

Ärendet blev komplett den 2020-12-28. 

Handläggningstiden för ärendet har förlängts 2021-02-25.  

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

plan-och bygglagen.  

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

kommun. Byggnaden får en byggnadsarea om ca. 113,5 m2 och grundläggs med platta 

på mark. Byggnaden uppförs i ett våningsplan och förses med ett sadeltak som bekläds 

med tegelröda betongpannor samt en fasad som bekläds med en timmerpanel 

behandlad med järnvitriol. 

Planförhållanden 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.  

Fastigheten omfattas av antagen översiktsplan för Orsa kommun.  

Fastigheten omfattas av en fördjupad översiktsplan samt dispositionsplan.  

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. 

mailto:eric.holmgren@mora.se
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Fastigheten ligger inom område för fornlämningar.  

Fastigheten ligger inom vattenskyddsområde.  

Möjlighet för anslutning till allmänna vattenledningar finns. 

Fritidshuset avses uppföras nära (ca. 4 m) fastighetsgräns till Hansjö S:42 samt 

Fastighet 

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 CB: 

CB har inkommit med synpunkter gällande bland annat att byggnadens gestaltning 

ej är lämplig i Fryksås. 

Se bilagor för att se yttrandet i sin helhet. 

Yttrande från Nodava: 

Bygglov tillstyrkes med erinringar nämnda i fullständigt yttrande. 

Se bilagor för att se yttrandet i sin helhet. 

Yttrande från miljönämnden: 
Fastigheten ligger inom skyddsområdet för Fryksås vattentäkt. Inom 
vattenskyddsområdet krävs bl.a. tillstånd från miljönämnden för schaktningsarbeten 
om det inte är uppenbart att skaderisk för grundvattnet ej föreligger. 
 
Yttrande från Fastighet, S:42: 
Efter förfrågan ,per den 2021-01-08, Dokument nr: OK BN 2020/ ,inkommer jag ;LG, 
ägare till fastigheten Fastighet med följande synpunkter.  
Med tanke på att Orsa kommun antagit en ny översiktsplan för Fryksås, så visar det 
att kommunen inser värdet av den unika miljön som Fryksås utgör. Stort allmänt 
intresse att bevara området med sin speciella fäbodkaraktär finns. Därför är det av 
största vikt att all nybyggnation uppförs på ett sätt så att det passar in i den 
befintliga miljön.  
 
Dessutom måste lagar och förordningar noga följas vid byggnationens utförande 
såsom avstånd till tomtgränser, brandsäkerhet, samt byggnadens mått bredd,längd, 
höjd. För att jag som granne ska vara säker på att allt går rätt tillväga vad gäller 
lagar, regler och förordningar, samt att ritningen följs,förutsätter jag att 
Stadsbyggnadsförvaltningen under byggnationens gång genomför ett antal 
besiktningar långt innan slutbesiktningen. 
 
Yttrande Fastighet: 
Yttrande har inkommit från fastighetsägare till Fastighet  
med synpunkter gällande bland annat att byggnaden inte anpassas till befintlig 
bebyggelse och att området har höga kulturhistoriska värden som måste bevaras. 
Vidare anför fastighetsägarna att fritidshuset inte är estetiskt utformat och kommer 
att utmärka sig negativt i området. 
 
Se bilagor för att se yttrandet i sin helhet. 
 
 
Yttrande från Fastighet, S:42: 
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Som fastighetsägare av Fastighet vill jag härmed framföra följande.  
Det hus som finns på bygglovsansökan avviker ännu mer än den ansökan som 
avslogs av länsstyrelse och Mark och miljödomstolen. Ett ofantligt stort hus som helt 
kommer att dominera omgivningen. Denna byggnad uppfyller på intet sätt de krav 
som bygglagen och översiktsplanen anger. Att bl.a. kalla denna typ av fasad för 
timmerpanel är en travesti på hur en timmervägg ser ut. Huset står 
brandskyddsmässigt alldeles för nära övriga byggnader. Byggnader i fäboden består 
till större del av flera sammankopplade huskroppar, här har vi en stor låda mitt i 
byn.  
Hus av denna typ passar inte i Fryksås, hade passat utmärkt i Grönklitt.  
Bygglagens § 1 "Byggnader skall placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. 
Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för 
byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan".  
Översiktsplanen beskriver den fäbodkaraktär som idag finns i Fryksås och vi alla 
som bor här kämpar för att den ska bestå, det är det som är hjärtat i Fryksås.  
Det påtalas ofta från kommunens tjänstemän och byggnadsnämnd att Fryksås inte 
längre har ett värde att bevara, här måste man komma ihåg att det faktiskt är just 
byggnadsnämnden som tillåter byggnationer som inte passar in. Vi som bor här får 
bara föra vår talan när vi är närmaste grannar.  
Min förhoppning är att byggnadsnämnden använder de verktyg som man förfogar 
över och i detta fall avvisar denna bygglovsansökan. 
 
Yttrande från Stadsarkitekten: 
Inga erinringar/synpunkter 

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). 
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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.  

 
Föreslagen byggnad uppförs i ett våningsplan med en vitriolfärgad timmerpanel och ett 

tegelrött sadeltak. Byggnaden bedöms ha en god färg-, form- och materialverkan och 

sorten är inte ovanlig i Fryksås utan förekommer sen tidigare.  

Fryksås är en fäbod som under många år genomgått en förvandling och utvecklats till 

ett område med både permanentboende, fritidsboende, hotell och 

konferensverksamhet. Inom Fryksås finns många olika byggnadssorter. Det turistiska 

intresset är av stort värde. Kulturvärdet i fäboden består främst av det arkeologiska 

värdet på fäbodens inägor.  

Föreslagen byggnad placeras intill Fryksås största byggnad Fryksås hotell, med över 

500 m2 byggarea, och kan inte anses väsentligt avvika från befintlig bebyggelse.  

 

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. Sammantaget bedöms föreslagen åtgärd som lämplig och kan 

tillåtas. 

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, rivningslov och marklov 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. 
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Du kan själv kontrollera datumet för annonsering på: 

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

Inom vattenskyddsområdet krävs bl.a. tillstånd från miljönämnden för 
schaktningsarbeten om det inte är uppenbart att skaderisk för grundvattnet ej 
föreligger. 
 
Byggherre kallas den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- 

eller markarbeten. 

Beslutsunderlag 
Ansökan, inkom 2020-12-28 
Anmälan om installation av eldstad, inkom 2020-12-28 
Projektbeskrivning, inkom 2020-12-28 
Nybyggnadskarta, inkom 2020-12-28 
Plan-, fasad- och sektionsritningar, inkom 2020-12-28 
Anmälan om kontrollansvarig, inkom 2020-12-28 
Yttrande från CB, inkom 2021-01-13 
Yttrande från Nodava, inkom 2021-01-15 
Yttrande från miljönämnden, inkom 2021-01-18 
Yttrande från Fastighet, S:42, inkom 2021-01-20 
Yttrande från Fastighet, inkom 2021-01-21 
Yttrande från Fastighet, S:42, inkom 2021-01-21 
Yttrande från Stadsarkitekten, inkom 2021-01-25 
Beslut om förlängd handläggningstid, daterat 2021-02-25 

 

Sändlista 
Sökanden 

Ägare till fastigheten Fastighet (rek, besvärshänvisning) 

Ägare till fastigheten Fastighet (rek, besvärshänvisning) 

Ägare till fastigheten Fastighet (rek, besvärshänvisning) 

Ägare till fastigheten Fastighet (rek, besvärshänvisning) 

Kontrollansvarig (för kännedom) 
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§ 15 OK BN 2021/00026-9 

 

Hansjö 317:20, Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus 

Beslut 
Byggnadsnämnden beviljar sökt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 

fastigheten Hansjö 317:20 med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen.  

Avgiften för förhandsbeskedet är 5 960 kronor enligt fastställd taxa av 

kommunfullmäktige.  

Ärendet blev komplett den 2021-01-28. 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 Hansjö 317:20. Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse och i 

direkt anslutning till andra bostadshus.  

Planförhållanden 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Området är översiktsplan för Orsa kommun, laga kraft 2019-11-01. 

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 allmän spillvattenledning 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. Berörda grannar har inte framfört några 

synpunkter mot sökt åtgärd. 

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 
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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 
Den aktuella fastigheten bedöms vara lämplig för bostadsbebyggelse.  

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. 

Fastigheten är taxerad som småhusenhet och därmed sedan tidigare avsedd för 

bostadsändamål.  

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/  

Beslutsunderlag 
Ansökan, inkom 2021-01-28 
Situationsplan, inkom 2021-01-28 
Yttrande från Nodava, inkom 2021-02-08 

Sändlista 
Orsa kommun 
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§ 16 OK BN 2020/00288-20 

 

Orsa Kyrkby 1:21, Bygglov för uppförande av näridrottsplats 

Beslut 
Byggnadsnämnden beviljar sökt bygglov för näridrottsplats på fastigheten Orsa Kyrkby 

1:21 med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, med nedan givna villkor: 

- Näridrottsplatsen ska anläggas en (1) meter från den östra fastighetsgränsen 

mot Orsa Kyrkby 4:4.  

Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. 

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

Innan startbesked utfärdas ska följande lämnas in till Stadsbyggnadsförvaltningen:  

- Kontrollplan 
 

Avgiften för bygglovet är 4 800 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Faktura skickas separat. 

Ärendet blev komplett den 2020-10-14. Det bedöms att ärendet har handlagts inom 

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av näridrottsplats om 200 m2.  

Byggnadsnämnden beslöt 2020-12-07 § 95 att återremittera ärendet till 

stadsbyggnadsförvaltningen för att tillsammans med sökanden utreda förslag till 

justering av placering. 

Byggnadsnämndens ordförandeberedning genomförde platsbesök 2021-03-03.  

Sökanden har nu inkommit med förslag till ny placering. Placeringen överensstämmer 

med den placering som byggnadsnämndsberedningen, vid platsbesök 2021-03-03, 

bedömde som lämplig. 

 

Planförhållanden 
För området gäller detaljplan (Sp 1) som vann laga kraft 1926.  

Sökt åtgärd strider inte mot detaljplanen.  

 

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.  



 

PROTOKOLL 
BYGGNADSNÄMNDEN 
Sammanträdesdatum: 2021-03-10 
Dokument nr: OK BN 2015/00202-117 

30(37) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Yttrande från Miljönämnden 

Anläggningen placeras mycket nära intilliggande björkallé. Grävning och körning 

ska undvikas inom två meter från trädkronorna men det bästa är om träden skyddas 

15 gånger stammens diameter. Allén är biotopskyddad. Inom biotopskyddat område 

får man inte bedriva verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön.  

Om det finns risk att naturmiljön skadas ska dispens från Länsstyrelsen sökas innan 

arbete påbörjas.  

Motiv för beslut 
Lagstöd 
Enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen: Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett 

område med detaljplan, om 

1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 

a) överensstämmer med detaljplanen, eller 

b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare 

bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en 

fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen 

fastighetsbildningslagen (1970:988), 

2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 

3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och 

4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje 

stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 

13, 17 och 18 §§. 

Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b eller 

c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första 

stycket 1. Lag (2014:900). 

Motivering 
Näridrottsplatsen bedöms vara ett lämpligt komplement till befintlig skola och förskola 

men förutsättningen att idrottsplatsen kan uppföras utan skada på björkallén.  

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. 30§ 

plan- och bygglagen. 

Upplysningar 
Om det finns risk att naturmiljön skadas ska dispens från Länsstyrelsen 

sökas innan arbete påbörjas.  

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. 
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Bygglov, rivningslov och marklov 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 2020-10-06 
Planritningar 2st, inkom 2020-10-06 
Situationsplan, inkom 2021-03-04 
Yttrande från Stadsarkitekt (ingen erinran), inkom 2020-11-09 
Yttrande från Miljönämnden, inkom 2020-10-23 

Förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beviljar sökt bygglov för näridrottsplats på fastigheten Orsa Kyrkby 

1:21 med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, men byggnationen får inte 

påbörjas innan du har fått ett beslut om startbesked. 

Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. 

Innan startbesked utfärdas ska följande lämnas in till Stadsbyggnadsförvaltningen:  

- Kontrollplan 

Yrkanden 
Anders Borg (C) yrkar att sökt bygglov för uppförande av näridrottsplats ska beviljas 

om den anläggs en (1) meter från den östra fastighetsgränsen mot Orsa Kyrkby 4:4.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att Byggnadsnämnden bifaller Anders Borgs (C) yrkande.  

  

Sändlista 
Orsalokaler AB, Frelinsgränd 10, 794 30 Orsa 
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§ 17  

 

Informationsärenden 

   

Stadsbyggnadsförvaltningen informerar Byggnadsnämnden om resultatet av den 

medarbetarenkät som genomfördes under hösten föregående år. 

Stadsbyggnadsförvaltningen informerar Byggnadsnämnden om att den 

verksamhetsplaneringsdag som var inbokad till 2021-03-24 ställs in och flyttas fram.  
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§ 18  

 

Delegationsbeslut 

1. Bostadsanpassningsbidrag, anpassning av 

duschplats beviljas med 35 830 kronor 

OK BN 2020/ 

2. Bostadsanpassningsbidrag, dörröppnare 

vid entrédörr beviljas med 3 182 kronor 

OK BN 2020/ 

3. Bostadsanpassningsbidrag, ramp vid 

entrén beviljas med 127 904 kronor 

OK BN 2020/ 

4. Bostadsanpassningsbidrag, reparation av 

hiss beviljas med 3 238 kronor 

OK BN 2021/ 

5. Fastighet XX, Interimistiskt slutbesked för 

tillbyggnad av enbostadshus 

OK BN 2020/ 

6. Fastighet XX, Beslut om förlängd 

handläggningstid 

OK BN 2020/ 

7. Fastighet XX, Bygglov för nybyggnad av 

komplementbyggnad 

OK BN 2020/ 

8. Fastighet XX Avskrivning av ärende 

gällande anmälan för nybyggnad av 

komplementbyggnad 

OK BN 2020/ 

9. Fastighet XX Slutbesked på nybyggnad av 

fritidshus 

OK BN 2019/ 

10. Fastighet XX Slutbesked för nybyggnad av 

komplementbyggnad 

OK BN 2020/ 

11. Fastighet XX, Bygglov för nybyggnad av 

fritidshus 

OK BN 2020/ 

12. Fastighet XX, Bygglov för nybyggnad av 

fritidshus 

OK BN 2021/ 

13. Fastighet XX, Bygglov för nybyggnad av 

fritidshus samt installation av eldstad och 

rökkanal 

OK BN 2021/ 

14. Fastighet XX Startbesked för nybyggnad 

av enbostadshus (Fritidshus) 

OK BN 2020/ 

15. Fastighet XX, Startbesked för nybyggnad 

av servicebyggnad 

OK BN 2020/ 
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16. Fastighet XX Slutbesked på nybyggnad av 

komplementbyggnad 

OK BN 2019/ 

17. Fastighet XX, Bygglov och startbesked för 

nybyggnad av komplementbyggnad 

OK BN 2020/ 

18. Fastighet XX Slutbesked för tillbyggnad av 

enbostadshus 

OK BN 2017/ 

19. Fastighet XX, Bygglov för tillbyggnad av 

två fritidshus 

OK BN 2020/ 

20. Fastighet XX Slutbesked för nybyggnad av 

komplementbyggnad 

OK BN 2020/ 

21. Fastighet XX Startbesked för installation 

av eldstad och rökkanal 

OK BN 2020/ 

22. Fastighet XX, Bygglov och startbesked för 

tillbyggnad av fritidshus 

OK BN 2020/ 

23. Fastighet XX Bygglov för tillbyggnad av 

fritidshus 

OK BN 2021/ 

24. Fastighet XX, Startbesked för tillbyggnad 

av fritidshus 

OK BN 2021/ 

25. Fastighet XX, Slutbesked för nybyggnad 

komplementbyggnad 

OK BN 2015/ 

26. Fastighet XX, Bygglov och startbesked för 

nybyggnad av komplementbyggnad 

OK BN 2020/ 

27. Fastighet XX Slutbesked på installation av 

eldstad och rökkanal 

OK BN 2017/ 

28. Fastighet XX Startbesked för installation 

av eldstad 

OK BN 2021/ 

29. Fastighet XX, Interimistiskt slutbesked för 

nybyggnad av byggnad för biobädd 

OK BN 2019/ 

30. Fastighet XX Startbesked för installation 

av eldstad 

OK BN 2021/ 

31. Fastighet XX Bygglov och startbesked för 

skylt 

OK BN 2021/ 

32. Fastighet XX Startbesked för tillbyggnad 

av enbostadshus 

OK BN 2020/ 

33. Fastighet XX, Slutbesked för tillbyggnad 

av fritidshus 

OK BN 2019/ 
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34. Fastighet XX, Slutbesked för nybyggnad av 

enbostadshus och två 

komplementbyggnader 

OK BN 2015/ 

35. Fastighet XX Revidering av byggnadsarea 

och bygglovsavgift 

OK BN 2020/ 

36. Fastighet XX Bygglov för tillbyggnad och 

ombyggnad av komplementbyggnad 

OK BN 2020/ 

37. Fastighet XX, Startbesked för tillbyggnad 

och ombyggnad av komplementbyggnad 

OK BN 2020/ 

38. Fastighet XX, Slutbesked för tillbyggnad 

av fritidshus och installation av eldstad 

OK BN 2019/ 

39. Fastighet XX Slutbesked för installation av 

eldstad 

OK BN 2021/ 
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§ 19  

 

Delgivningar 

1. Beslut 2021-02-18 Dnr:, Länsstyrelsen 

avslår överklagandet 

OK BN 2019/ 

2. Beslut 2021-02-25 Dnr:, Länsstyrelsen 

beslutar att avslå ansökan gällande 

tillstånd att sätta upp reklamskylt vid 

allmän väg. 

OK BN 2020/ 

3. Beslut 2021-02-25 Dnr:, Länsstyrelsen 

kommer att pröva OK BN beslut om 

strandskyddsdispens. 

OK BN 2020/ 

4. Beslut 2021-02-25 Dnr:, Länsstyrelsen 

godkänner OK BN beslut om 

strandskyddsdispens 

OK BN 2020/ 

5. DOM 2021-02-04 Mål Nacka Tingsrätt. 

Mark- och miljödomstolen avslår 

överklagandet. 

OK BN 2017/ 

6. Skrivelse 2021-02-18, Mål från SVEA 

HOVRÄTT, MMÖ domstolen. Önskas 

skriftligt yttrande senast 2021-03-11. 

OK BN 2018/ 

7. Svar på samråd gällande ledningsrätt för 

starkström berörenade Fastighet, 

Fastigheter, Fastighet, S:34 

OK BN 2020/ 

8. Underrättelse om avslutad förrättning 

2021-01-20. Säkerställning och 

efterkontroll Blickusvägen, Orsa Kyrkby 

samt särskild gränsutmätning berörande 

Fastighet, Fastighet och Fastighet. 

OK BN 2021/ 

9. Underrättelse om avslutad förrättning 

2021-01-26. Fastighetsreglering berörande 

Fastighet, Fastighet, Fastighet, Fastighet 

och Fastighet 

OK BN 2021/ 

10. Underrättelse om avslutad förrättning 

2021-02-12. Fastighetsreglering berörande 

Fastighet, Fastighet, Fastighet, Fastighet, 

Fastighet, Fastighet, Fastighet, Fastighet, 

Fastighet, Fastighet och Fastighet 

OK BN 2021/ 
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11. Underrättelse om avslutad förrättning 

2021-03-01. Anläggningsåtgärd och 

fastighetsreglering berörande Fastighet, 

Fastighet och Fastighet 

OK BN 2021/ 

 

 

 


