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§ 27 OK BN 2022/ 

 

Förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av 
fritidshus 
Beslut 
Förhandsbesked 
Byggnadsnämnden beviljar sökt förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på 
fastigheten XX med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen. 

Strandskyddsdispens 
Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på 
fastigheten XX med stöd av 7 kap. 18 d § miljöbalken, då åtgärden avses uppföras i 
anslutning till ett befintligt bostadshus. 

Som tomt får tas i anspråk markerad tomtplats på situationsplan med 
tomtplatsavgränsning daterad 2022-02-24. 

Avgift 
Avgiften för prövningen är 8 501 kronor enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige.  

Ärendet blev komplett den 2022-02-24 

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

 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus 
på del av fastigheten XX i Orsa kommun.  

Den tilltänkta avstyckningen blir en fastighet på ca 2 200 m². På den nya tomten står 
det idag en befintlig lada, och den är tänkt att bebyggas ytterligare med ett fritidshus 
som uppförd i en våning utan inredd vind. Del av fastigheten som styckas av och 
bebyggs utgörs inte av jordbruksmark. 

Planförhållanden 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Strandskydd gäller enligt 7 kap. 13 och 14 §§ miljöbalken inom 100 meter från två 
bäckar väst och öst om aktuell plats. 

Området är inom utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen enligt 
antagen LIS-plan. 
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Området är inom antagen översiktsplan för Orsa kommun som vann laga kraft 1 
november 2019. 

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

Området är utom utbredningsområde för 100-årsflöde. 

Inga kända fornlämningar finns. 

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

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 Trafikverket 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 
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 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, 
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   2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett 
sammanhang med hänsyn till den fysiska miljö som åtgärden ska genomföras i, till 
åtgärdens karaktär eller omfattning eller till förhållandena i övrigt, 
   3. en åtgärd som kräver bygglov, 
      a) om åtgärden innebär att ett område kan tas i anspråk för, eller om den vidtas i ett 
område som redan har tagits i anspråk för, att anlägga 
   - ett industriområde, 
   - ett köpcentrum, en parkeringsanläggning eller något annat stadsbyggnadsprojekt, 
   - en skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar, 
   - en hamn för fritidsbåtar, 
   - ett hotellkomplex eller en fritidsby med tillhörande anläggningar, utanför 
sammanhållen bebyggelse, 
   - en campingplats, 
   - en nöjespark, eller 
   - en djurpark, och 
      b) om åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, 
   4. ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om byggnadsverket kräver 
bygglov eller är en annan byggnad än en sådan som avses i 9 kap. 4 a §, och 
      a) byggnadsverket eller dess användning får betydande inverkan på omgivningen 
eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, eller 
      b) byggnadsverket placeras i närheten av en verksamhet som omfattas av lagen 
(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor, och 
   5. en åtgärd som kräver bygglov vid nyetablering av en verksamhet som omfattas av 
lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor. 

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

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

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. 
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Enligt 7 kap. 18 b § miljöbalken får kommunen i det enskilda fallet ge dispens från 
förbuden i 15 § om det finns särskilda skäl. De skäl som kan användas finns angivna i 
miljöbalken 7 kap. §18 c och d.  

Enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken  Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om 
upphävande av eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område 
som upphävandet eller dispensen avser 
   1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften, 
   2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl 
avskilt från området närmast strandlinjen, 
   3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet 
inte kan tillgodoses utanför området, 
   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. 

Enligt 7 kap. 18 d § miljöbalken får man som särskilda skäl vid prövningen av en 
fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet inom ett område för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen också beakta om ett strandnära läge för en 
byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. 
Om prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med 
tillhörande komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stället beakta om 
huset eller husen avses att uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus. 

Motivering 
Fastigheten ligger inom antagen LIS-plan för Orsa kommun som vann laga kraft den 1 
november 2019. Enligt LIS-planen finns många små vattendrag i form av bäckar och 
diken i Orsas byar som skulle kunna försvåra förtätning och byggnation på grund av 
strandskyddet, varför LIS-område lagts ut kring dessa. Åtgärden bedöms inte motverka 
syftet med strandskyddet eller påverka djur och växtlivet i området. 

Sökt åtgärd får anses uppfylla skälen som anges i miljöbalken 7 kap. 18 d § då 
åtgärden avses uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus. 

Aktuell fastigheten består till stora delar av jordbruksmark. Aktuella åtgärder kommer 
dock att ske på en del av fastigheten som inte utgörs av jordbruksmark. 

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. 
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Upplysningar 
Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den 
kommande bygglovsprövningen om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag 
då förhandsbeskedet vann laga kraft. 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes tidningar. Angränsande markägare kommer att 
informeras om kungörelsen. Tidigast fyra veckor efter kungörelse i Post- och Inrikes 
Tidningar kan beslutet vinna laga kraft, detta under förutsättning att ingen överklagar 
beslutet. 

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

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

Bygglov för åtgärden krävs innan meddelad strandskyddsdispens och förhandsbesked 
kan utnyttjas. 

Beslutsunderlag 
Ansökan, inkom 2022-02-22 
Ansökan om strandskyddsdispens, inkom 2022-02-24 
Situationsplan med tomtplatsavgränsning, inkom 2022-02-24 
Yttrande från Trafikverket, inkom 2022-03-07 
Yttrande från Miljönämnden, inkom 2022-03-04 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Förhandsbesked 
Byggnadsnämnden beviljar sökt förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på 
fastigheten XX med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen.  

Strandskyddsdispens 
Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på 
fastigheten XX med stöd av  7 kap. 18 d § miljöbalken, då åtgärden avses uppföras i 
anslutning till ett befintligt bostadshus. 

Som tomt får tas i anspråk markerad tomtplats på situationsplan med 
tomtplatsavgränsning daterad 2022-02-24. 

Byggnadsnämndens beslutsgång 
Ordförande finner att Byggnadsnämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut och 
beviljar sökt förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på 
fastigheten XX.  
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Sändlista 
Sökande 
Länsstyrelsen (strandskydd)  
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§ 28 OK BN 2022/ 

 

Bygglov för nybyggnad av fritidshus 
Beslut 
Byggnadsnämnden beviljar sökt bygglov för nybyggnation av fritidshus på fastigheten 
XX med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen. 
 
Byggnadsnämnden meddelar startbesked för att påbörja nybyggnation av fritidshus 
med stöd av 10 kap. 23 och 24 §§ plan- och bygglagen.  

Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. 

Med detta startbesked beslutas om följande kontrollpunkter: 

- Byggherren ska anmäla när byggnadsarbetet påbörjas. 
- Byggherren ska efter avslutat arbete intyga att utförd byggnadsåtgärd 

överensstämmer med bygglovet. 
-  

Enligt vad som framkommit i ärendet beslutas att färdigställandeskydd inte är 
nödvändigt. 

Slutbesked krävs för att få ta byggnaden i bruk. Som underlag för slutbeskedet ska 
följande handlingar lämnas in till Miljö- och Byggnadsförvaltningen: 

- Intyg från byggherren att byggnadsåtgärden överensstämmer med bygglovet.  
 
Avgiften för bygglovet är 4 709 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Ärendet blev komplett den 2022-02-18. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Permanent uppställning av ett enklare fritidshus/raststuga med måtten 6m x 2,5m. 
Stugan ställs upp på plintgrund, utvändig är det stående faluröd träpanel och pulpettak 
med svart plåt. Sökanden har redovisat en tomtplatsavgränsning om 900 m2. 

Byggnaden står sedan tidigare uppställd på platsen med hjulunderrede. 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

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

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

Motiv för beslut 
Lagstöd 
Enligt 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). 

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. 
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Upplysningar 
Byggherre kallas den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- 
eller markarbeten. 
Innan åtgärden får påbörjas ska du försäkra dig om att du har tillstånd från 
fastighetens samtliga ägare. 
 
Du som byggherre ansvarar över att kontrollera var ledningar och annan nergrävd 
infrastruktur finns innan du påbörjar markarbete. Du bör även kontrollera om 
fastigheten belastas av någon form av servitut. 
 
Bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år 
och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Beslut om 
startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.  
 
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § plan- 
och bygglagen. Du som byggherre ansöker om slutbesked hos byggnadsnämnden. Om 
byggnaden har tagits i bruk innan slutbesked lämnats debiteras en sanktionsavgift 
enligt 9 kap. plan- och byggförordningen. 
 
Detta beslut annonseras offentligt i Post- och Inrikes Tidningar. 
Beslutet vinner laga kraft tidigast fyra veckor efter annonseringen, om ingen har 
överklagat beslutet innan dess. 
 
Angränsande markägare kommer att underrättas om annonseringen. 
Tidigast fyra veckor efter annonseringen i Post och Inrikes tidningar får åtgärden i 
beslutet påbörjas, om startbesked har meddelats. 
 
Även om beslutet inte har vunnit laga kraft efter fyra veckor får byggherren, på egen 
risk, påbörja arbetet om startbesked har meddelats. Du kan själv kontrollera datumet 
för annonsering på: https://poit.bolagsverket.se/poit/  

Beslutsunderlag 
Ansökan om bygglov, inkom 2022-01-14 
Översiktskarta, inkom 2022-01-14 
Tomtavgränsning, inkom 2022-02-18  
Planritning, inkom 2022-01-14 
Fasadritning, inkom 2022-02-18 
Foto, inkom 2022-03-21 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beviljar sökt bygglov för nybyggnation av fritidshus på fastigheten 
XX med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen. 
 
Byggnadsnämnden meddelar startbesked för att påbörja nybyggnation av fritidshus 
med stöd av 10 kap. 23 och 24 §§ plan- och bygglagen.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 
 

Byggnadsnämndens beslutsgång 
Ordföranden finner att Byggnadsnämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut och 
beviljas sökt bygglov för nybyggnation av fritidshus på fastigheten XX.  

Sändlista 
Sökande 
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§ 29 OK BN 2022/00069-1 

 

Ekonomiuppföljning januari-mars 2022 
Beslut 
Byggnadsnämnden har tagit del av informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomiuppföljning för byggnadsnämnden till och med mars månad 2022 redovisas.  

VERKSAMHET (tkr)                       jan-mars 
Utfall 

jan-mars 
Budget 

jan-mars 
Avvikelse 

Helår 
Budget 

Byggnadsnämnd 28 39 11 157 
Stadsbyggnad administration 336 346 10 1382 
Bygglovenheten 94 116 22 463 
Planenheten 435 448 13 1791 
Översiktsplan 0 0 0 0 
Karta/Mät/GIS-enheten 301 248 -53 992 
Summa 1194 1197 3 4785 
     
Bostadsanpassning 163 139 -24 557 
     
Total 1357 1336 -21 5342 
 

Bygglovenhetens har något lägre intäkter för bygglov än beräknat för perioden. 
 
Bygglovavgifter som ingår i verksamheten: 
Utfallet är 454 tkr mot budgeterat 512 tkr.    
 
Bostadsanpassningen har utbetalat något mer i bidrag för perioden än budgeterat. 
 
Totalt ett underskott tom mars med -21 tkr. Prognos för året är enligt budget 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsrapport januari-mars 2022 
 

Miljö – och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden har tagit del av informationen.  

Byggnadsnämndens beslutsgång 
Ordförande finner att Byggnadsnämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut, att 
Byggnadsnämnden har tagit del av informationen.  

Sändlista 
Ekonomienheten 
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§ 30  

 

Informationsärenden 
   

Miljö- och byggnadsförvaltningen informerar Byggnadsnämnden om rekryteringsläget 
på förvaltningen.  

Miljö- och byggnadsförvaltningen informerar Byggnadsnämnden om en pågående 
översyn av lokaler för kommunala verksamheter i Orsa kommun.  

Miljö- och byggnadsförvaltningen informerar Byggnadsnämnden om att förvaltningen 
har äskat och beviljats medel för digitalisering av bygglovsarkivet.   
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§ 31  

 

Delegationsbeslut 
1. Rättidsprövning OK BN 2022/ 

2. Startbesked för nybyggnad av fritidshus OK BN 2021/ 

3. Startbesked för nybyggnad av parhus 
(Fritidshus) 

OK BN 2021/ 

4. Slutbesked för nybyggnad av två fritidshus OK BN 2021/ 

5. Slutbesked för nybyggnad av fritidshus OK BN 2017/ 

6. Startbesked för nybyggnad av fritidshus OK BN 2020/ 

7. Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus OK BN 2022/ 

8. Slutbesked för uppsättning av skylt OK BN 2017/ 

9. Ärendet avslutas OK BN 2022/ 

10. Bygglov för tillbyggnad av fritidshus OK BN 2022/ 

11. Slutbesked nybyggnad av växthus och 
installation av eldstad/rökkanal 

OK BN 2017/ 

12. Slutbesked för nybyggnad av fritidshus OK BN 2020/ 

13. Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus OK BN 2022/ 

14. Ärendet avslutas OK BN 2021/ 

15. Slutbesked för tillbyggnad av 
enbostadshus 

OK BN 2015/ 

16. Ärendet avslutas utan åtgärd OK BN 2019/ 
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§ 32  

 

Delgivningar 
1. Beslut 2022-03-30 Dnr 526-4566-2022, 

Länsstyrelsen godkänner OK BN beslut om 
strandskyddsdispens 

OK BN 2021/ 

2. Dom 2022-03-22 Mål nr P 9009-21, Nacka 
Tingsrätt. Mark- och miljödomstolen 
avslår överklagandet. 

OK BN 2020/ 

3. Länsstyrelsen godkänner OK BN beslut om 
strandskyddsdispens 

OK BN 2021/ 

4. Kallelse OK Byggnadsnämnden 2022-04-
13 
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