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§ 1 OK BN 2022/ 

 

Bostadsanpassningsbidrag, Anpassning av entré - ramp, 
samt anpassning av badrum 
Beslut 
Bostadsanpassningsbidrag beviljas för; 
- ramp vid entrén (ett trappsteg) 
 
Bostadsanpassningsbidrag beviljas inte för; 
- att badrum med toalett på entréplan görs om till duschrum.  

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser bostadsanpassningsbidrag för ramp vid entrén samt att toalettrum på 
entréplan görs om till duschrum.   

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. 
 
Ansökan avser bostadsanpassningsbidrag för ramp vid entrén samt att badrum med 
toalett på entréplan görs om till duschrum. Till ansökan har intyg samt utdrag från 
journal bifogats. Av intyg framgår problembeskrivning att ”patienten har svårt att 
förflytta sig på ett säkert sätt med rollator in/ut ur huset på grund av ett trappsteg till 
farstun”.  
 
Enligt telefonsamtal med arbetsterapeut den 7 januari 2022 framkom att badrum med 
toalett på entréplan består av ett handfat, toalettstol, duschdraperi, stång och 
våtrumsmatta. Enligt arbetsterapeut föreligger anpassning av entrén (ett trappsteg) 
med ramp. Arbetsterapeuten har inte intygat om i iordningställande av duschplats i 
badrummet på entréplan som en nödvändig åtgärd för att bostaden ska vara 
ändamålsenlig utifrån din funktionsnedsättning. Utifrån intyg från arbetsterapeut och 
övriga bifogade handlingar, anses därmed endast ramp vid entrén ha intygats om.  
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Information 
Du som sökanden kan fritt välja den entreprenör du önskar beträffande ramp vid 
entrén. Företag med F-skattsedel bör anlitas. Fakturan ska märkas med 
”Bostadsanpassning och sökandens namn”. 
 
För rätt säkerhet måste rampen enligt byggnorm ha en lutning på 1:12 (vilket innebär 1 
meter ramp/8 cm höjd på trappen). Bostadsanpassningsbidraget betalas ut efter 
uppvisande av faktura eller kvitton efter det att åtgärden som bidraget avser har 
utförts. Innan utbetalning ska arbetet godkännas av dig i egenskap av sökanden. Obs! 
Tänk på att bifoga bankbevis eller motsvarande med fakturakopia, där ditt namn och 
kontonummer inklusive clearingnummer framgår, vilket krävs för att utbetalning ska 
kunna ske hos Orsa kommun. 
 
Om anpassningen kostar mindre än beviljat bostadsanpassningsbidrag utgår den 
faktiska kostnaden som du haft. Om anpassningen kostar mer än det beviljade 
bostadsanpassningsbidraget och inte faller inom skälig kostnad för utförd åtgärd, står 
du för kostnaden utöver det bidrag som beviljats. 

Upplysningar 
Detta beslut kan överklagas enligt 24 § Lagen om bostadsanpassningsbidrag (FSF 
2018:222). Besvärshänvisning bifogas.  
 

Beslutsunderlag 
Ansökan, inkom 2022-01-03 
Medicinskt intyg, 2022-01-03 
Tjänsteutlåtande, upprättat 2022-01-07 
 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Bostadsanpassningsbidrag beviljas för; 
- ramp vid entrén (ett trappsteg) 
 
Bostadsanpassningsbidrag beviljas inte för; 
- badrum med toalett på entréplan görs om till duschrum  

Byggnadsnämndens beslutsgång 
Ordförande finner att Byggnadsnämnden beslutar enligt Miljö- och 
byggnadsförvaltningens förslag till beslut.  

 

Sändlista 
Sökanden. 
 
 
 
 

  



 

PROTOKOLL 
BYGGNADSNÄMNDEN 
Sammanträdesdatum: 2022-01-24 
Dokument nr: OK BN 2015/00202-133 

5(38) 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 2 OK BN 2021/ 

 

Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad 
Beslut 
Byggnadsnämnden beviljar sökt bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på 
fastigheten XX med stöd av 9 kap. 31 b § 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:  

− Konstruktionshandlingar/beräkningar 

Avgiften för prövningen är 3 940 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
Faktura skickas separat. 

Ärendet blev komplett den 2021-11-24. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten XX i Orsa 
kommun. Byggnaden uppförs i en våning och får en byggnadsarea på cirka om 9,2 
kvadratmeter, ca 2,8 m hög. Byggnaden får ett pulpettak som täcks med tegelröda 
tvåkupiga betongpannor. Fasaden utförs med en liggande panel som målas med en 
ljusgrå kulör.  

Placeringen av byggnaden på tomten kan anses som lämplig, byggnaden kan skötas 
från den egna fastigheten. 

Planförhållanden 
För området gäller detaljplan SPL 65 som vann laga kraft 24 september 1985. Enligt 
detaljplanen får med punktprickning betecknad mark inte bebyggas. 

Komplementbyggnaden föreslås helt uppföras på punktprickad mark, åtgärden strider 
därför mot detaljplanen. 

Byggnaden föreslås uppföras 0,5 meter från gränsen mot NN samt 0,5 meter som 
närmast från gränsen mot NN. 

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. 

Yttrande utan erinran har inkommit från NN. Se bilagor för att ta del av yttrandena i 
sin helhet. 
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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). 

Enligt 9 kap. 31 c § plan- och bygglagen: Efter det att genomförandetiden för en 
detaljplan har gått ut får bygglov utöver vad som följer av 31 b § ges för en åtgärd som 
avviker från detaljplanen, om åtgärden 
1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett 
angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse, eller 
2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som 
utgör ett lämpligt komplement till den användning som har 
bestämts i detaljplanen. Lag (2014:900). 

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

Detta beslut annonseras offentligt i Post- och Inrikes Tidningar. 

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

Angränsande markägare kommer att underrättas om annonseringen. 

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

Även om beslutet inte har vunnit laga kraft efter fyra veckor får byggherren, på egen 
risk, påbörja arbetet om startbesked har meddelats. 

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

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

Beslutsunderlag 
Ansökan, inkom 2021-11-24 
Planritning, inkom 2021-11-24 
Sektionsritning, inkom 2021-11-24 
Situationsplan, inkom reviderad 2022-01-07 
Yttrande från NN, inkom 2021-12-16 
Förslag till kontrollplan, inkom 2021-11-24 
Tjänsteutlåtande, upprättat 2022-01-05 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Att byggnadsnämnden avslår sökt bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på 
fastigheten XX med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen.  

Byggnadsnämndens beslutsgång 

Yrkanden 
Anders Borg (C) yrkar att sökt bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad ska 
beviljas.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att Byggnadsnämnden bifaller Anders Borgs (C) yrkande och 
beviljar sökt bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.  

Sändlista 
Sökanden: 
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§ 3 OK BN 2021/ 

 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
Beslut 
Byggnadsnämnden beviljar sökt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 
fastigheten 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 2021-11-17. 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 XX. Marken används idag som betesmark.  

Fastigheten har tidigare varit bebyggd med bostadshus och uthus. Byggnaderna ska ha 
brunnit ner 2006. Tidigare bebyggelse kan ses på flygfoton från 1975.  

Den aktuella tomten ligger inom strandskyddat område. Strandskyddsdispens har inte 
sökts och kommer inte att prövas i samband med förhandsbeskedet. 

Planförhållanden 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

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

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

Området är utom utbredningsområde för 100-årsflöde. 

Inga kända fornlämningar finns på platsen.  

Möjlighet för anslutning till allmänna vattenledningar finns. 

Fastigheten ligger inom strandskyddat område.  

Området omfattas av LIS-plan som vann laga kraft 2019-11-01. 

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 LRF, Nodava och Miljönämnden. 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 
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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. 4 § plan- och bygglagen Vid planläggning och i ärenden om bygglov 
eller förhandsbesked enligt denna lag får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om 
marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. 

Enligt 2 kap. 5 § plan- och bygglagen Vid planläggning och i ärenden om bygglov 
eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till 
mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 
1. människors hälsa och säkerhet, 
2. jord, berg- och vattenförhållandena, 
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, 
elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt, 
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt 
bullerstörningar, och 
5. risken för olyckor, översvämning och erosion. 

Enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen: Om den som avser att vidta en 
bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga 
om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. 

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

Enligt 4 kap. 2 § plan- och bygglagen: Kommunen ska med en detaljplan pröva ett 
mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera 
bebyggelsemiljöns utformning för 
   1. en ny sammanhållen bebyggelse med bygglovspliktiga byggnadsverk, om det 
behövs med hänsyn till bebyggelsens karaktär, omfattning eller inverkan på 
omgivningen, till behovet av samordning eller till förhållandena i övrigt, 
   2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett 
sammanhang med hänsyn till den fysiska miljö som åtgärden ska genomföras i, till 
åtgärdens karaktär eller omfattning eller till förhållandena i övrigt, 
   3. en åtgärd som kräver bygglov, 
      a) om åtgärden innebär att ett område kan tas i anspråk för, eller om den vidtas i ett 
område som redan har tagits i anspråk för, att anlägga 
   - 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 



 

PROTOKOLL 
BYGGNADSNÄMNDEN 
Sammanträdesdatum: 2022-01-24 
Dokument nr: OK BN 2015/00202-133 

10(38) 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

      a) byggnadsverket eller dess användning får betydande inverkan på omgivningen 
eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, eller 
      b) byggnadsverket placeras i närheten av en verksamhet som omfattas av lagen 
(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor, och 
   5. en åtgärd som kräver bygglov vid nyetablering av en verksamhet som omfattas av 
lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor. 

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

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

Motivering 
Den aktuella tomten har tidigare vart bebyggd med bostadshus och uthus, men 
byggnaderna brann ner 2006. Efter att byggnaderna försvann så har marken återgått 
till jordbruksmark/betesmark som idag används som hästhage.  
Då marken tidigare har vart bebyggd så bedöms inte marken vara brukningsvärd 
jordbruksmark.  
 
Sökt åtgärd anses vara lämplig på den aktuella platsen och förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus ska därför beviljas.  

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. 

Strandskyddsdispens, bygglov och startbesked måste erhållas innan marken får 
bebyggas.  

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 förhandsbesked, inkom 2021-11-17 
Situationsplan, inkom 2021-11-17 
Yttrande från Nodava, inkom 2021-12-10 
Yttrande från Miljönämnden, inkom 2021-12-07 
Yttrande från LRF, inkom 2021-12-14 
Tjänsteutlåtande, upprättat 2022-01-17 
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Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beviljar sökt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 
fastigheten XX med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen.  

Byggnadsnämndens beslutsgång 
Ordföranden finner att Byggnadsnämnden bifaller Miljö- och byggnadsförvaltningens 
förslag till beslut och beviljar sökt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.  

 

Sändlista 
Sökande 
Fastighetsägare, delgivning med besvärshänvisning 
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§ 4 OK BN 2021/00347-12 

 

Hästen 12, Bygglov för tillbyggnad av hotell 
Beslut 
Byggnadsnämnden beviljar sökt bygglov för tillbyggnad av hotell på fastigheten Hästen 
12 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:  

− Förslag till kontrollplan 
 

Byggnationen får inte påbörjas utan att startbesked meddelats. Startbesked meddelas 
separat då erforderliga handlingar inkommit och godkänts.  

Avgiften för prövningen är 3 806 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
Faktura skickas separat. 

Ärendet blev komplett den 2021-12-09. 

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 hotellbyggnad på fastigheten Hästen 12 i Orsa 
kommun. Tillbyggnaden består av en balkong med en byggnadsarea på ca 27,5 m². 
Balkongen utförs med tryckimpregnerat trä. Räcken med en höjd på 1,1 m av 
tryckimpregnerat trä med inslag av plexiglas alternativt härdat glas. Balkongen får en 
total höjd över mark på ca 4 m. 

Planförhållanden 
För området gäller detaljplan (Sp 53) som vann laga kraft 1979-02-20.  
Åtgärden strider mot detaljplanen. 

Enligt detaljplanen får med punktprickning betecknad mark inte bebyggas. 

Tillbyggnaden, på ca 27,5 m², föreslås helt (ca 100%) uppföras på mark som inte får 
bebyggas. 

Huvudbyggnaden upptar med föreslagen tillbyggnad en sammanlagd area om ca 327,5 
m², varav ca 60 m² står på punktprickad mark sedan tidigare och föreslagen 
tillbyggnad om 27,5 m² placerats helt på punktprickad mark. Detta innebär att ca 27% 
av byggnaden placerats på punktprickad mark.  

Byggnaden föreslås uppföras ca 0 meter från gränsen mot Orsa kyrkby 4:4. 

Området omfattas av en dispositionsplan, fördjupad översiktsplan samt översiktsplan 
för Orsa kommun som vann laga kraft 2019-11-01.  
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Inga kända fornlämningar finns. 

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

Området är utom utbredningsområde för 100-årsflöde. 

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

Remisser och yttranden från grannar 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra 
sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen.  

Yttranden har inkommit från Nodava AB och Orsa kommun. Se bilagor för att ta del 
av yttrandena i sin helhet. 

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). 

Enligt 9 kap. 31 c § plan- och bygglagen: Efter det att genomförandetiden för en 
detaljplan har gått ut får bygglov utöver vad som följer av 31 b § ges för en åtgärd som 
avviker från detaljplanen, om åtgärden 
1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett 
angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse, eller 
2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som 
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utgör ett lämpligt komplement till den användning som har 
bestämts i detaljplanen. Lag (2014:900). 

Enligt 9 kap. 31 d § plan- och bygglagen: Om avvikelser tidigare har godtagits 
enligt 30 § första stycket 1 b, 31 b eller 31 c §, ska en samlad bedömning göras av den 
avvikande åtgärd som söks och de som tidigare har godtagits. Lag (2014:900). 

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 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetens samtliga ägare.  
 
Du som byggherre ansvarar över att kontrollera var ledningar och annan nergrävd 
infrastruktur finns innan du påbörjar markarbete. Du bör även kontrollera om 
fastigheten belastas av någon form av servitut. 
 
Innan ni får påbörja åtgärden måste ett startbesked meddelas enligt 10 kap. 3 § plan- 
och bygglagen. Om åtgärden påbörjas innan startbesked lämnats debiteras en 
sanktionsavgift enligt 9 kap. plan- och byggförordningen. 
 
Bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år 
och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. 
 
Detta beslut annonseras offentligt i Post- och Inrikes Tidningar. 

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

Angränsande markägare kommer att underrättas om annonseringen. 

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

Även om beslutet inte har vunnit laga kraft efter fyra veckor får byggherren, på egen 
risk, påbörja arbetet om startbesked har meddelats. 

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

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

Beslutsunderlag 
Ansökan, inkom 2021-12-09 
Planritning, inkom 2021-12-09 
Fasadritningar, inkom 2021-12-09 
Situationsplan, inkom 2021-12-09 
Yttrande från Nodava, inkom 2021-12-21 
Yttrande från Orsa kommun, inkom 2021-12-22 
Tjänsteutlåtande, upprättat 2022-01-12 
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Miljö- och Förslag till beslut 
Byggnadsnämnden avslår sökt bygglov för tillbyggnad av hotellbyggnad på fastigheten 
Hästen 12 med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 

Byggnadsnämndens beslutsgång 

Yrkanden 
Pia Ström (S) yrkar att sökt bygglov för tillbyggnad av hotellbyggnad ska beviljas.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Byggnadsnämnden bifaller 
Pia Ström (C) yrkande och beviljar sökt bygglov.  

Sändlista 
Sökanden: Hotell Strandvillan i Orsa AB, Älvgatan 6, 794 30 Orsa 

Ägare till fastigheten Orsa kyrkby 4:4 (delgivning med besvärshänvisning) 
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§ 5 OK BN 2021/ 

 

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och 
komplementbyggnad 
Beslut 
Byggnadsnämnden beviljar sökt bygglov för enbostadshus och komplementbyggnad 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 för 
tekniskt samråd. Vid det tekniska samrådet ska den kontrollansvarige närvara.  

Innan tekniskt samråd ska följande handlingar lämnas in: 

- Projektanpassad kontrollplan 
- Beräkning av byggnadens energianvändning 
- Konstruktionsberäkningar/handlingar 
- Prestandadeklaration på eldstaden/rökkanal  
- Brandskyddsbeskrivning 
- Teknisk beskrivning 

 
Byggnationen/åtgärden 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 36 270 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
Faktura skickas separat. 

Ärendet blev komplett den 2021-11-15. 

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 enbostadshus och komplementbyggnad på den bebyggda 
fastigheten XX i Orsa kommun. Bostadshuset kommer att uppföras i en våning och får 
en byggnadsarea på ca 203,3 m2. Grundläggningen sker med platta på mark. Fasaden 
bekläs med liggande grå träpanel, svarta fönster, gråa foder och vindskivor. Sadeltaket 
bekläs med svart plåt, tp 20. VA samt en eldstad kommer att installeras i byggnaden. 

Komplementbyggnaden uppförs i en våning och får en byggnadsarea på ca 98 m2. 
Materialval och färgsättningen på tak och fasad blir lika som enbostadshuset 
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Planförhållanden 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

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

Enligt Orsa kommuns översiktsplan ligger fastigheten inklämd i en kil mellan ett 
område med detaljplan (BPL 51) åt väster, riksintresse för naturvård åt öster samt ett 
utpekat område som anses lämpligt för förtätning (BU16) åt norr.  

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 B. 

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

Inga kända fornlämningar finns. 

Uppgift om översvämningsrisk saknas. 

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, Nodava och LRF. 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 
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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. 

Motivering 
Fastighet är sedan tidigare bebyggdmed fritidshus/härbre men består delvis av 
jordbruksmark som idag brukas. 

Utifrån fastighetens storlek och läge mellan Vixnersvägen och Kompanivägen samt att 
fastigheten delvis redan är anspråkstagen som tomt så görs en samlad bedömning att 
hela fastigheten kan anses vara lämpad som bostadstomt. Jordbruksmarken som finns 
på aktuell fastighet (ca 600 m2) bedöms på grund av dess utformning, läge och 
beskaffenhet inte vara en sådan brukningsvärd jordbruksmark. 

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. 

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

Åtgärden kan kräva tillstånd från Miljönämnden. 

Byggherre kallas den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- 
eller markarbeten. 
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Beslutsunderlag 
Ansökan, inkom 2021-11-08 
Anmälan om kontrollansvarig, inkom 2021-11-08 
Nybyggnadskarta, inkom 2021-11-15 
Planritning, inkom 2021-11-10 
Fasadritning, inkom 2021-11-10 
Sektionsritning, inkom 2021-11-10 
Plan-, fasad- och sektionsritning komplementbyggnad, inkom 2021-11-10 
Illustrationer, inkom 2021-11-10 
Yttrande från Miljönämnden, inkom 2021-11-15 
Yttrande från Nodava, inkom 2021-11-24 
Yttrande från LRF, inkom 2021-12-19 
Tjänsteutlåtande, upprättat 2022-01-14 
 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beviljar sökt bygglov för enbostadshus och komplementbyggnad 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. 

Byggnadsnämndens beslutsgång 
Ordförande finner att Byggnadsnämnden bifaller Miljö- och byggnadsförvaltningens 
förslag till beslut och beviljar bygglov för enbostadshus och komplementbyggnad.  
 

Sändlista 
Sökanden:  
Kontrollansvarig (för kännedom) 
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§ 6 OK BN 2021/00323-21 

 

Orsa 1:7, Tidsbegränsat bygglov och strandskyddsdispens för 
upplag 
Beslut 
Bygglov och startbesked 
Byggnadsnämnden beviljar sökt tidsbegränsat bygglov för upplag på del av fastigheten 
Orsa 1:7 med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen till och med 2029-06-30. 
Byggnadsnämnden meddelar startbesked för att påbörja åtgärden med stöd av 10 kap. 
23 och 24 §§ plan- och bygglagen.  

Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. 

Strandskyddsdispens 
Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för upplag på del av fastigheten Orsa 
1:7 med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 c §, punkten 4. då upplaget behövs för att 
utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför 
området.  
Den yta som får tas i anspråk för upplag är redovisad med rödstreckad markering på 
situationsplan daterad 2021-11-11. 

Avgift 
Avgiften för prövningen är 6 800 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
 
Ärendet blev komplett den 2021-12-06. Det bedöms att ärendet har handlagts inom 
lagstiftad tid i enlighet med 9 kap. 27 § plan- och bygglagen.  

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser bygglov och strandskyddsdispens för upplag på del av fastigheten Orsa 
1:7. Upplaget används för ballast, lastning och transport. 

Upplaget är befintligt och har tidigare erhållit tidsbegränsat bygglov från 2010 till 2012. 

Frågan gällande strandskyddet har inte hanterats tidigare. Angränsande vattendrag går 
runt upplagsytan och inte igenom. Detta är missvisande i kommunens kartsystem samt 
på inkomna situationsplaner.  

Verksamheten har tillstånd att bedriva täkt till den 2029-06-30 och sökanden anger i 
ansökan att samma tid ska gälla för upplaget.  

Planförhållanden 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

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

Området är av riksintresse för friluftslivet samt av riksintresse för turism och friluftsliv 
enligt 4 kap. 2 § miljöbalken. 
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Inga kända fornlämningar finns i närområdet.  

Upplaget ligger nära ett vattendrag som bedöms omfattas av strandskydd. Platsbesök 
gjordes 2021-11-25 tillsammans med kommunekologen.  

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. Se bilaga 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 
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   - ett industriområde, 
   - ett köpcentrum, en parkeringsanläggning eller något annat stadsbyggnadsprojekt, 
   - en skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar, 
   - en hamn för fritidsbåtar, 
   - ett hotellkomplex eller en fritidsby med tillhörande anläggningar, utanför 
sammanhållen bebyggelse, 
   - en campingplats, 
   - en nöjespark, eller 
   - en djurpark, och 
      b) om åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, 
   4. ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om byggnadsverket kräver 
bygglov eller är en annan byggnad än en sådan som avses i 9 kap. 4 a §, och 
      a) byggnadsverket eller dess användning får betydande inverkan på omgivningen 
eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, eller 
      b) byggnadsverket placeras i närheten av en verksamhet som omfattas av lagen 
(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor, och 
   5. en åtgärd som kräver bygglov vid nyetablering av en verksamhet som omfattas av 
lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor. 

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

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

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, 
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   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, 
   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 
Den aktuella ytan är sedan tidigare ianspråktagen för upplag då tidsbegränsat bygglov 
har beviljats mellan 2010-05-17 - 2012. 

Platsbesök gjordes 2021-11-25 tillsammans med kommunekologen och det bedömdes 
att det närliggande vattendraget omfattas av det generella strandskyddet. Vattendraget 
var vid besöket intakt och inte skadat av pågående verksamhet.  

Sökt åtgärd får anses uppfylla det lagstadgade särskilda skälet som anges i 
miljöbalken 7 kap. 18 c §, punkten 4. behövs för att utvidga en pågående 
verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området. 

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. 
 
Bygglovet upphör att gälla 2029-06-30. 
 
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/  
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Byggherre kallas den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- 
eller markarbeten. 

Länsstyrelsen i Dalarnas län har rätt att överpröva byggnadsnämndens beslut att 
meddela dispens från miljöbalken. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag då 
kommunens beslut kom in till Länsstyrelsen besluta om en prövning ska ske eller inte. 
I det fall Länsstyrelsen begärt in ärendet för prövning kan dispensbeslutet komma att 
upphävas om det inte finns förutsättningar för dispens.  

Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte 
fysiskt har påbörjats inom två år eller har avslutats inom fem år från den dag då 
beslutet vann laga kraft. Innan åtgärden får påbörjas måste bygglov beviljas och 
startbesked ges.  

Beslutsunderlag 
Ansökan bygglov, inkom 2021-11-11 
Ansökan strandskyddsdispens, inkom 2021-12-06 
2 situationsplaner, inkom 2021-11-11 
Yttrande från Miljönämnden, inkom 2021-11-30 
Tidsbegränsat bygglov för upplag beviljat 2010-05-17 (Dnr 10/131) 
3 bilder på angränsande vattendrag från platsbesök 2021-11-25 
Tjänsteutlåtande, upprättat 2022-01-17 

Förslag till beslut 
Bygglov och startbesked 
Byggnadsnämnden beviljar sökt tidsbegränsat bygglov för upplag på del av fastigheten 
Orsa 1:7 med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen till och med 2029-06-30. 
Byggnadsnämnden meddelar startbesked för att påbörja åtgärden med stöd av 10 kap. 
23 och 24 §§ plan- och bygglagen.  

Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. 

Strandskyddsdispens 
Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för upplag på del av fastigheten Orsa 
1:7 med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 c §, punkten 4. då upplaget behövs för att 
utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför 
området.  
Den yta som får tas i anspråk för upplag är redovisad med rödstreckad markering på 
situationsplan daterad 2021-11-11. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att Byggnadsnämnden bifaller Miljö- och byggnadsförvaltningens 
förslag till beslut och beviljar sökt tidsbegränsat bygglov och strandskyddsdispens för 
upplag.  

Sändlista 
Siljans Schakt Entreprenad AB, Box 93, 794 22 Orsa 
Fastighetsägaren, delgivning med besvärshänvisning 
Länsstyrelsen Dalarna (Strandskydd) 
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§ 7 OK BN 2021/ 

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och 
komplementbyggnad 
Beslut 
Byggnadsnämnden avslår sökt bygglov för nybyggnad av enbostadshus och 
komplementbyggnad på fastigheten XX med stöd av 9 kap. 31 § plan- och 
bygglagen. 

Avgiften för bygglovet är 7 426 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
Faktura skickas separat. 

Ärendet blev komplett den 2021-11-26. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad på fastigheten 
XX.  

Enbostadshus om ca 208,72 m² avses uppföras i en våning med platt tak. Huskroppen 
består av tre förskjutna rektangulära volymer där byggnadshöjden på mittenvolymen 
blir ca 4,3 m och nockhöjden ca 4,8 m. Taklutning 3°. FHS +169,4 m.ö.h. 

Enbostadshuset avses inredas med kök och vardagsrum i mittenvolymen. Södra 
volymen avses inredas med teknikrum, tvättstuga, wc/d och sovrum. Norra volymen 
avses inredas med entré, wc, badrum, arbetsrum och två sovrum. 

Fasadbeklädnad blir stående träpanel i materialet kebony, kommer övergå i grå kulör 
över tiden. Takbeläggning blir svart papptak i kombination med taksocklar. Svarta 3-
glasfönster. Grundläggningssätt blir platta på mark.  

Enbostadshus avses placeras ca 11,06 m från fastighetsgräns mot fastigheten NN 
(Knutarängsvägen) samt ca 62,92 m från fastighetsgräns mot fastigheten NN 
(Lisselhedsvägen) och ca 10,54 m från fastighetsgräns mot fastigheten NN. 

Komplementbyggnad om ca 88,5 m² avses uppföras i en våning med platt tak och 
avses användas som carport och förråd. Byggnadshöjd ca 2,9 m och nockhöjd ca 3,4 m. 
FSH 169,7 m.ö.h. 

Fasadbeklädnad blir stående träpanel i materialet kebony, kommer övergå i grå kulör 
över tiden. Takbeläggning blir svart papptak i kombination med taksocklar. 
Grundläggningssätt blir platta på mark.  

Komplementbyggnad avses placeras ca 10,36 m från fastighetsgräns mot fastigheten 
NN och ca 14,15 m från fastighetsgräns mot fastigheten NN. 
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Planförhållanden 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Området är inom delområde Södra Orsa enligt antagen översiktsplan för Orsa kommun 
som vann laga kraft 01 november 2019. 

Området är av riksintresse för natur- och kulturmiljö. 

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. 

Området är utom utbredningsområde för 100-årsflöde. 

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

Möjlighet för anslutning till allmänna vattenledningar finns. 

I detta ärende anses det behövligt att redovisa beräknade värden för omgivningsbuller. 
Se yttrande från Trafikverket. 

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

Yttranden har inkommit från LRF, Trafikverket, Miljönämnden, stadsarkitekten och 
Nodava. Se bilagor för att ta del av yttrandena i sin helhet. 

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

Enligt 2 kap. 5 § plan- och bygglagen Vid planläggning och i ärenden om bygglov 
eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till 
mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 
1. människors hälsa och säkerhet, 
2. jord, berg- och vattenförhållandena, 
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, 
elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt, 
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt 
bullerstörningar, och 
5. risken för olyckor, översvämning och erosion. 

Enligt 2 kap. 6 § plan- och bygglagen Vid planläggning, i ärenden om bygglov och 
vid åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse 

https://lagen.nu/2010:900#K2P6S1
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och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är 
lämpligt med hänsyn till 

1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en 
god helhetsverkan, 
2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra 
olyckshändelser, 
3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av 
stridshandlingar, 
4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och 
hygienförhållanden, 
5. möjligheterna att hantera avfall, 
6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö, 
7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda 
området, och 
8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar. 

Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar. 

Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende byggnader som inte 
ingår i ett ärende enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i 
bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och 
tillvaratas. Lag (2014:477). 

Enligt 9 kap. 31 § plan- och bygglagen:  
Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden 
1. inte strider mot områdesbestämmelser, 
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och 
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 
12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i 
områdesbestämmelser. Lag (2014:900). 

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

Enligt 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, 

https://lagen.nu/2010:900#L2014:477
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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 6 kap. 11 § plan- och byggförordningen: Byggnadsnämnden ska i ett beslut 
om bygglov eller förhandsbesked för en åtgärd som avses i 4 kap. 2 § första stycket 3 a 
plan- och bygglagen (2010:900) redovisa 
   1. om åtgärden kan antas eller inte kan antas medföra en betydande miljö-påverkan, 
och 
   2. vilka omständigheter enligt 10 § 1-3 och 11-13 §§ miljöbedömningsförordningen 
(2017:966) som utgör skälen för bedömningen enligt 1. 

Redovisningsskyldigheten gäller endast om beslutet avser en åtgärd som ska 
   1. vidtas i ett område som inte omfattas av en detaljplan, och 
   2. föregås av en bedömning av om åtgärden kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. Förordning (2021:786). 

Motivering 
Sökt åtgärd avses uppföras på jordbruksmark och planerad bebyggelse avses uppföras i 
nära anslutning till två känsliga Natura 2000-område, dels naturreservatet Karl-Einars 
äng, dels det blivande naturreservatet Lindänget.  

Föreslagen byggnation är placerad inom riksintresse för kulturmiljövård. Området 
söder om Orsa är särskilt värdefullt för riksintresset även om de traditionella täta 
bymiljöerna inte är särskilt tydliga här.  

Istället är det den kombinerade upplevelsen av landskapet, Orsasjön, 
odlingslandskapet och bebyggelsen som gör just detta område särskilt värdefullt. I 
områden med värdefull landskapsbild eller kulturmiljö ska arkitekturen anpassa 
byggnaden till omgivningen.  
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Den öppna jordbruksmarken, traditionell trähusbebyggelse, Orsasjön och de 
omgivande bergen är alla delar i landskapsbilden. Föreslagen byggnation har ett 
uttryck som inte är traditionellt, platt tak och stora fönsterpartier avviker från 
omgivande bebyggelse och uppfyller därigenom inte anpassningskravet i 2 kap. 6 § 
plan- och bygglagen.  

Placering av sökt åtgärd får antas vara god. Fastigheten har en lutning västerut ner mot 
Orsasjön med höjdskillnad på ca 4 - 4,5 m sett från väst till öst. Halva västra delen av 
fastigheten anses vara våt mark som ej anses vara optimal för bebyggelse på en 
ungefärlig höjd på runt 167 m.ö.h. Östra delen anses vara mer byggbar då 
enbostadshuset avses byggas på mark som ligger på 168 – 169 m.ö.h. som anses vara 
mindre blöt. Fyllnadsmassor kommer att anlägga marken under enbostadshuset för att 
få upp enbostadshuset till en FSH på 169,4 m.ö.h. 

Diket mellan fastigheten NN och NN anser inte vara ett vattendrag där strandskydd 
råder. Diket anses vara konstgjort i samband med anläggandet av jordbruksmark innan 
bebyggelsen över 60 år sedan. 

Enligt översiktsplanen för Orsa kommun kommer planerad bebyggelse att uppföras i 
ett område som är viktigt för rationellt jordbruk. Den aktuell marken bedöms inte 
utgöra brukningsvärd jordbruksmark på grund av dess läge och beskaffenhet. Marken 
är inte en del av ett större sammanhängande jordbruksskifte. Samt har inte aktivt 
används för jordbruk på längre tid. Träden på platsen har varit högre än fem meter 
innan de har kapats ner och faller under kategorin igenväxningsmark som ej brukas, s 
121 i översiktsplanen för Orsa kommun, daterad 2019-11-01.  

Sökt åtgärd ligger inom 150 m från järnväg och ska uppfylla bullerkrav enligt yttrande 
från Trafikverket.  
 
Sammantaget bedöms planerad byggnation ha en gestaltning som avviker väsentligt 
från omgivande bebyggelse och är därför ej förenligt med anpassningskravet i 2 kap 6 
§ plan- och bygglagen. 

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

Beslutsunderlag 
Ansökan, inkom 2021-11-17 
Anmälan eldstad och rökkanal, inkom 2021-11-17 
Situationsplan, inkom 2021-11-17 
Nybyggnadskarta, inkom 2021-11-26 
Planritning enbostadshus, inkom 2021-11-17 
Fasadritningar enbostadshus, inkom 2021-11-17 
Sektionsritningar enbostadshus, inkom 2021-11-17 
Plan-, sektions- och fasadritningar komplementbyggnad, inkom 2021-11-17 
Illustration komplementbyggnad, inkom 2021-11-17 
Planritning illustration komplementbyggnad, inkom 2021-11-17 
Projekthandling, inkom 2021-11-17 



 

PROTOKOLL 
BYGGNADSNÄMNDEN 
Sammanträdesdatum: 2022-01-24 
Dokument nr: OK BN 2015/00202-133 

30(38) 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Illustration enbostadshus, inkom 2021-11-17 
Prestandadeklaration eldstad, inkom 2021-11-17 
Prestandadeklaration rökkanal, inkom 2021-11-17 
Anmälan kontrollansvarig, inkom 2021-11-17 
Energiberäkning, inkom 2021-11-17 
Produktblad fasadmaterial, inkom 2021-11-17 
Yttrande från Trafikverket, inkom 2021-12-02 
Yttrande från Miljönämnden, inkom 2021-12-07 
Yttrande från Nodava, inkom 2021-12-09 
Yttrande från LRF, inkom 2021-12-19 
Yttrande från Stadsarkitekten, inkom 2021-01-13 
Tjänsteutlåtande, upprättat 2022-01-10 
 

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

Yrkande 
Anders Borg (C) yrkar att Byggnadsnämnden beslutar enligt Miljö-och 
byggnadsförvaltningens förslag till beslut, att avslå bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus och komplementbyggnad. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att Byggnadsnämnden bifaller Anders Borgs (C) yrkande och avslår 
sökt bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.  

 

Sändlista 
Sökanden, rek med besvärshänvisning 
Fastighetsägaren, för kännedom  
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§ 8 OK BN 2021/00266-4 

 

Årsredovisning 2021 
Beslut 
Upprättat förslag till Byggnadsnämndens Årsredovisning 2021 godkänns. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till Årsredovisning 2021. 
 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 
 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Upprättat förslag till Byggnadsnämndens Årsredovisning 2021 godkänns. 
 

Byggnadsnämndens beslutsgång 
Ordföranden finner att Byggnadsnämnden godkänner Byggnadsnämndens 
årsredovisning 2021.  
 

Sändlista 
Ekonomienheten 
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§ 9  

 

Informationsärenden 
   

Miljö- och byggnadsförvaltningen informerar Byggnadsnämnden om det pågående 
arbetet med att förbättra förvaltningens arbetsmiljö.  

Miljö- och byggnadsförvaltningen informerar Byggnadsnämnden om hur pågående 
rekryteringar fortskrider.  

Miljö- och byggnadsförvaltningen informerar Byggnadsnämnden om hur 
sammanslagningen mellan Miljökontoret och Stadsbyggnadsförvaltningen fortskrider.  
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§ 10  

 

Delegationsbeslut 
1. Bostadsanpassningsbidrag, ramp vid 

entrén beviljas med 18 542 kronor 
OK BN 2021/ 

2. Bostadsanpassningsbidrag, ramp vid 
entrén beviljas med 3 931 kronor 

OK BN 2021/ 

3. Bostadsanpassningsbidrag, reparation av 
hiss beviljas med 938 kronor 

OK BN 2022/ 

4. Bostadsanpassningsbidrag, spisvakt med 
värmevakt beviljas med 3 111 kronor 

OK BN 2021/ 

5. Startbesked för ändring av bärande vägg i 
enbostadshus 

OK BN 2021/ 

6. Interimistiskt slutbesked för nybyggnad av 
komplementbyggnad 

OK BN 2020/ 

7. Slutbesked för tillbyggnad av parhus OK BN 2015/ 

8. Slutbesked för tillbyggnad av parhus OK BN 2015/ 

9. Slutbesked för tillbyggnad av parhus OK BN 2015/ 

10. Interimistiskt slutbesked för nybyggnad av 
fritidshus 

OK BN 2020/ 

11. Interimistiskt slutbesked för nybyggnad av 
fritidshus 

OK BN 2021/ 

12. Bygglov för nybyggnad av parhus OK BN 2021/ 

13. Slutbesked för nybyggnad av fritidshus OK BN 2021/ 

14. Interimistiskt slutbesked för nybyggnad av 
fritidshus och komplementbyggnad 

OK BN 2021/ 

15. Avskrivning av ärende gällande bygglov 
och marklov för tillbyggnad av fritidshus 

OK BN 2021/ 

16. Avskrivning av anmälan för rivning av 
garage/förråd 

OK BN 2016/ 

17. Slutbesked tidsbegränsat bygglov för 
nybyggnad av padelhall. 

OK BN 2021/ 

18. Bygglov och startbesked för nybyggnad av 
komplementbyggnad 

OK BN 2021/ 
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19. Startbesked för nybyggnad av fritidshus. OK BN 2021/ 

20. Slutbesked installation av eldstad. OK BN 2021/ 

21. Startbesked för installation av eldstad och 
rökkanal 

OK BN 2021/ 

22. Slutbesked installation av VA OK BN 2016/ 

23. Startbesked för nybyggnad av 
komplementbyggnad 

OK BN 2021/ 

24. Slutbesked för tillbyggnad av fritidshus OK BN 2021/ 

25. Slutbesked för fasadändring av fritidshus OK BN 2019/ 

26. Slutbesked komplementbyggnader OK BN 2020/ 

27. Slutbesked för installation av eldstad OK BN 2017/ 

28. Startbesked för tillbyggnad av fritidshus OK BN 2021/ 

29. Startbesked för installation av VA-
anläggning 

OK BN 2015/ 

30. Slutbesked för vedbod/förrådsbyggnad OK BN 2015/ 

31. Slutbesked för tillbyggnad av bostadshus 
med inglasad altan 

OK BN 2015/ 

32. Slutbesked för rivning av enbostadshus OK BN 2021/ 

33. Slutbesked installation av eldstad OK BN 2016/ 

34. Slutbesked för installation av eldstad och 
rökkanal 

OK BN 2015/ 

35. Slutbesked installation vatten och avlopp OK BN 2016/ 

36. Slutbesked för tillbyggnad av fritidshus 
samt nybyggnad av komplementbyggnad 

OK BN 2021/ 

37. Startbesked för installation av eldstad och 
rökkanal 

OK BN 2021/ 

38. Avskrivning av anmälan för rivning av 
fritidshus 

OK BN 2015/ 

39. Startbesked för tillbyggnad av fritidshus OK BN 2021/ 

40. Slutbesked för nybyggnad av biobädd. 

(Strandskyddsdispens) 

OK BN 2019/ 

41. Slutbesked för nybyggnad av 
servicebyggnad 

OK BN 2020/ 

42. Slutbesked för installation av eldstad och 
rökkanal 

OK BN 2015/ 
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43. Slutbesked för tillbyggnad av 
enbostadshus 

OK BN 2019/ 

44. Slutbesked för tillbyggnad av 
komplementbyggnad 

OK BN 2020/ 

45. Slutbesked för installation av eldstad OK BN 2016/ 

46. Slutbesked för nybyggnad av 
komplementbyggnad 

OK BN 2016/ 

47. Slutbesked för installation av eldstad OK BN 2021/ 

48. Slutbesked gäststuga OK BN 2017/ 

49. Slutbesked för tillbyggnad av fritidshus OK BN 2019/ 

50. Slutbesked för installation av eldstad och 
rökkanal 

OK BN 2021/ 

51. Bygglov och strandskyddsdispens för 
nybyggnad av enbostadshus 

OK BN 2021/ 

52. Slutbesked för komplementbyggnad OK BN 2017/ 

53. Slutbesked installation av eldstad och 
rökkanal 

OK BN 2017/ 

54. Slutbesked installation av eldstad OK BN 2021/ 

55. Startbesked för installation av eldstad OK BN 2021/ 

56. Slutbesked för tillbyggnad av 
enbostadshus 

OK BN 2021/ 

57. Slutbesked för nybyggnad av nätstation OK BN 2018/ 

58. Bygglov för nybyggnad av 
komplementbyggnad 

OK BN 2021/ 

59. Slutbesked för tillbyggnad av bostadshus OK BN 2015/ 

60. Slutbesked för nybyggnad av förråd OK BN 2015/ 

61. Slutbesked för installation av eldstad OK BN 2016/ 

62. Slutbesked installation av eldstad och 
rökkanal 

OK BN 2015/ 

63. Bygglov och startbesked för tillbyggnad av 
slaktlada 

OK BN 2021/ 

64. Slutbesked för tillbyggnad av friggebod till 
attefallshus, strandskyddsdispens för 
attefallshus och slogbod 

OK BN 2017/ 

65. Bygglov för tillbyggnad av fritidshus samt 
tillbyggnad av komplementbyggnad 

OK BN 2021/ 
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66. Slutbesked för nybyggnad av 
komplementbyggnad 

OK BN 2016/ 

67. Slutbesked för installation av vatten och 
avlopp 

OK BN 2015/ 

68. Yttrande angående överklagat bygglov OK BN 2020/ 

69. Startbesked installation av eldstad OK BN 2022/ 

70. Justerat beslut. 
Bostadsanpassningsbidrag, ramp vid 
entrén beviljas med sammanlagt 7 983 
kronor 

OK BN 2021/ 

71. Slutbesked för nybyggnad av 
transformatorstation 

OK BN 2018/ 

72. Slutbesked för nybyggnad av mobiltorn 
och teknikbodar 

OK BN 2020/ 

73. Slutbesked för installation av oljeavskiljare OK BN 2019/ 

74. Slutbesked för installation av eldstad OK BN 2017/ 

75. Bygglov för nybyggnad av fritidshus OK BN 2021/ 
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§ 11  

 

Delgivningar 
1. Beslut 2021-11-30 Dnr 403-8673-2021. 

Länsstyrelsen avslår överklagandet 
avseende beslut om förhandsbesked och 
avvisar överklagandet avseende beslut om 
strandskyddsdispens. 

OK BN 2021/ 

2. Beslut 2021-12-20, Dnr: 403-18800-2021 
från Lst. Lst upphäver BN beslutet och 
återförvisar ärendet till BN för fortsatt 
handläggning. 

OK BN 2021/ 

3. Beslut från Länsstyrelsen 2021-00-29. 
Överklagande av kommunsbeslut. OK BN 
2020/00353-27, avseende bygglov för 
nybyggnad av fritidshus, XX. Lst upphäver 
och avslår sökt bygglov. 

OK BN 2020/ 

4. Beslut från Länsstyrelsen 2021-12-14. 
Begäran om upphävande av strandskydd 
vid ett litet vattendrag på fastigheten XX, i 
Orsa kommun Delbeslut: Lst upphäver 
strandskyddet på en del av fastigh Hansjö 
101:3, på tomt 4, se karta bilaga 1. 

OK BN 2021/ 

5. DOM 2021-12-20, Mål nr: P 12811-20 från 
Svea Hovrätt, Mark- och 
miljööverdomstolen. Mark- och 
miljööverdomstolen fastställer OK BN 
beslut 2019-03-28. 

OK BN 2018/ 

6. Fyllnadsval, ordinarie ledamot i 
Byggnadsnämnden 

OK BN 2021/00138-7 

7. Lantmäteriets författningssamling, LMFS 
2021:5 

OK BN 2021/00338-1 

8. Påminnelse-Begäran samråd nämnd OK BN 2021/ 

9. Underrättelse om avslutad förrättning 
2021-12-03. Avstyckning från XX, 
fastighetsreglering berörande XX, XX och 
styckningslotten. 

OK BN 2020/ 

10. Underrättelse om avslutad förrättning 
2021-12-07. Avstyckning från XX 

OK BN 2021/ 
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11. Underrättelse om avslutad förrättning 
2021-12-14. Avstyckning från XX 

OK BN 2021/ 

12. Underrättelse om avslutad förrättning 
2021-12-30. Fastighetsreglering berörande 
XX, mfl.  avstyckning från XX 

OK BN 2022/ 

13. Underrättelse om avslutad förrättning. 
Fastighetsreglering berörande XX mfl.  och 
XX. 

OK BN 2021/ 

14. Kallelse OK Byggnadsnämnden 2022-01-
24 

OK BN 2015/00202-132 
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