
 

PROTOKOLL 
BYGGNADSNÄMNDEN 
Sammanträdesdatum: 2021-06-28 
Dokument nr:  OK BN 2015/00202-125 

1(44) 

 

Byggnadsnämnden 

Plats och tid: Stadsbyggnadsförvaltningen, 2021-06-28 kl. 13:15-15:30 

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

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

Utses att justera: Lars Olov Simu 

Justeringens 
plats och tid: 

Stadsbyggnadsförvaltningen, 2021-07-02 

Underskrifter: ______________________________________ 

Sofia Juhlin Ulriksen, sekreterare 

 

Paragraf 33 - 45 

 ______________________________________ 

Anders Borg, ordförande 

 

 

 ______________________________________ 

Lars Olov Simu, justerare 

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum: 2021-06-28 

Överklagningstid: 2021-07-02 - 2021-07-23 

Anslaget sätts upp: 2021-07-02 Anslaget tas ner: 2021-07-24 

Förvaringsplats för protokollet: Stadsbyggnadsförvaltningen  

 

 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 

 

  



 

PROTOKOLL 
BYGGNADSNÄMNDEN 
Sammanträdesdatum: 2021-06-28 
Dokument nr: OK BN 2015/00202-125 

2(44) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning 

Revidering av dokumenthanteringsplan 3 

Fastighet XX, Bygglov för nybyggnad av fritidshus 4 

Oljonsbyn 50:6, Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus 8 

Fastighet XX, Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad 16 

Fastighet XX, Bygglov för nybyggnad av två fritidshus 20 

Järnvägen 1, Bygglov för anordnande av idrottsplats 23 

Orsa Kyrkby 4:37, Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av butiksbyggnad 27 

Fastighet XX, Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt nybyggnad av 
komplementbyggnad 

30 

Fastighet XX, Bygglov för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad 34 

Kompetensprofil Stadsarkitekt 38 

Informationsärenden 39 

Delegationsbeslut 40 

Delgivningar 44 

  

 

 

  



 

PROTOKOLL 
BYGGNADSNÄMNDEN 
Sammanträdesdatum: 2021-06-28 
Dokument nr: OK BN 2015/00202-125 

3(44) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 33 OK BN 2021/00190-2 

 

Revidering av dokumenthanteringsplan 

Beslut 
Byggnadsnämnden antar upprättat förslag till reviderad dokumenthanteringsplan. 
 

Sammanfattning av ärendet 
En dokumenthanteringsplan ska vara ett hjälpmedel för den som framställer och 
arkiverar handlingar i de kommunala förvaltningarna. En dokumenthanteringsplan är 
en allmän handling som ger kommunens invånare insyn i vilka handlingstyper som 
förekommer inom förvaltningen.  
 
En dokumenthanteringsplan ska enligt fastställt arkivreglemente revideras årligen eller 
vid behov. Senast antagna dokumenthanteringsplan reviderades 2011 och det föreligger 
ett behov av att anta en ny revidering.  

Beslutsunderlag 
Reviderad dokumenthanteringsplan 

Förslag till beslut 
Byggnadsnämnden antar upprättat förslag till reviderad dokumenthanteringsplan. 
 

Sändlista 
Kommunledningskontoret 
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§ 34 OK BN 2021/ 

 

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. 

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. 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Byggherren kontaktar byggnadsinspektör (jan- 

olof.berglund@mora.se) för tekniskt samråd. Vid det tekniska samrådet ska den 

kontrollansvarige närvara.  

Till tekniskt samråd ska följande handlingar lämnas in: 

- Kontrollplan 
 
Avgiften för bygglovet är 23 004 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
Faktura skickas separat. 
 

Ärendet blev komplett den 201-05-25. 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 fritidshus på den obebyggda fastigheten 

Fastighet XX.  

Fastigheten om 892 m2 är avstyckad som småhusenhet, tomtmark.  

Det planerade fritidshuset om 91 m2 uppförs i en våning och byggs med sadeltak. Taket 

bekläds med tvåkupiga tegelröda betongpannor. Byggnadens väggfasader bekläds med 

en liggande timmerpanel som behandlas ned järnvitriol. Foder, knutar och dörr får röd 

och blå färgsättning enligt den traditionella färgsättningen i Fryksås.  

Fritidshuset kommer inrymma storstuga med kök, tre sovrum, entré, förråd, wc, bastu 

och relax. En kamin installeras i storstugan.  

Byggnaden kommer att anslutas till gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp. 

Befintlig VA-ledning kommer att flyttas för att möjliggöra byggnationen. En 

lantmäteriförrättning pågår för att flytta på ledningsrätten. 
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Planförhållanden 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

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

01. Den aktuella fastigheten ligger innanför område för bebyggelsen utbredning.  

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. 

Fäboden klassad som övrig kulturhistorisk lämning och inägorna är klassade som 

fornlämning. 

Stenröset som finns på fastigheten är enligt yttrande från Länsstyrelsen inte 

biotopskyddat.  

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 Stadsarkitekten, Nodava, Fastighetsägare av Fastighet 

YY, Fastighet YY, Länsstyrelsen kulturmiljö och Länsstyrelsen Naturskydd. Se bilagor 

för att ta del av yttrandena i sin helhet. 

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

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

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

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

hushållning. 

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

eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till 

mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 

1. människors hälsa och säkerhet, 

2. jord, berg- och vattenförhållandena, 

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

elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt, 

4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt 

bullerstörningar, och 

5. risken för olyckor, översvämning och erosion. 

Enligt 9 kap. 31 § plan- och bygglagen:  

Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden 

1. inte strider mot områdesbestämmelser, 

2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och 

3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 

12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i 

områdesbestämmelser. Lag (2014:900). 



 

PROTOKOLL 
BYGGNADSNÄMNDEN 
Sammanträdesdatum: 2021-06-28 
Dokument nr: OK BN 2015/00202-125 

6(44) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Motivering 
Byggnadens placering och utformning bedöms var lämplig och väl anpassad till 

områdets karaktär. 

Den aktuella byggnationen bedöms påverka utsikten från fastigheterna Fastighet YY 

och Fastighet YY, men utsiktspåverkan bedöms inte utgöra någon betydande olägenhet 

enligt plan- och bygglagens mening.  

Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och 

vattenresurserna enligt 3 kap. miljöbalken samt med den kommunala 

översiktsplanen. Sökt åtgärd uppfyller kraven i 2 kap. plan- och bygglagen och skall 

inte föregås av detaljplaneläggning enligt bestämmelserna i 4 kap. 2-3 §§ plan- och 

bygglagen. 

Åtgärden bedöms inte medföra någon betydande olägenhet för omgivningen och 

uppfyller de krav i 2 kap och 8 kap plan- och bygglagen som anges i 9 kap. 31 § 

plan- och bygglagen. 

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

Beslutet vinner laga kraft tidigast fyra veckor efter annonseringen, om ingen har 

överklagat beslutet innan dess. 

 

Angränsande markägare kommer att underrättas om annonseringen. 

 

Tidigast fyra veckor efter annonseringen i Post- och Inrikes Tidningar får åtgärden i 

beslutet påbörjas, om startbesked har meddelats. 

 

Även om beslutet inte har vunnit laga kraft efter fyra veckor får byggherren, på egen 

risk, påbörja arbetet om startbesked har meddelats. 

 

Du kan själv kontrollera datumet för annonsering på: 

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

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

eller markarbeten. 
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Beslutsunderlag 
Ansökan, inkom 2021-02-12 
Plan- sektions- och fasadritning, inkom 2021-02-12 
Fasadritning med redovisad markplanering, inkom 2021-02-12 
Situationsplan, inkom 2021-02-12 
Situationsplan med redovisade va-ledningar, inkom 2021-02-24 
Anmälan om kontrollansvarig, inkom 2021-02-12 
Inmätning av höjder på grannfastigheter, daterad 2021-03-02 
Brandskyddsbeskrivning, inkom 2020- 
Yttrande från Länsstyrelsen naturskydd, inkom 2021-03-08 
Yttrande från Länsstyrelsen kulturmiljö, inkom 2021-03-04 
Yttranden från Fastighet YY, inkom 2021-02-28 
Yttrande från Fastighet YY 
Yttrande från Nodava, inkom 2021-02-22 
Yttrande från Stadsarkitekt, inkom 2021-02-25 
Skrivelse från Lantmäteriet gällande pågående förrättning (va), inkom 2021-05-25 

 

Sändlista 
Sökande 
Fastighetsägare 
Kontrollansvarig 
Fastighetsägare av Fastighet YY (rek med besvärshänvisning) 
Fastighetsägare av Fastighet YY (rek med besvärshänvisning) 
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§ 35 OK BN 2021/00017-23 

 

Oljonsbyn 50:6 Förhandsbesked för nybyggnad av tre 
enbostadshus 

Beslut 
Byggnadsnämnden beviljar sökt förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus 

(A och C) på fastigheten Oljonsbyn 50:6 med stöd av 9 kap. 17 § plan- och 

bygglagen 

Byggnadsnämnden avslår sökt förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus (B) 

på fastigheten Oljonsbyn 50:6 med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 

Avgiften för prövningen är 13 612 kronor enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige.  

Ärendet blev komplett den 2021-04-09. 

Handläggningstiden för ärendet har förlängts 2021-06-15 

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 tre nya tomtplatser 

på fastigheten Oljonsbyn 50:6 i Orsa kommun. 

Nu aktuella tomtplatser avser mark som undantogs från fastställelse när intilliggande 

detaljplan (BPL 51) antogs 1976. Detta innebär att marken icke är detaljplanerad.  

Byggnadsnämnden beslutade 2021-03-10 att återremittera ärendet till 

Stadsbyggnadsförvaltningen för vidare handläggning, förslaget på fyra tomtplatser har 

reviderats till tre, tomtplats C har justerats och tomtplats D har tagits bort.  

En befintlig väg, som leder till Fastighet YY m.fl. skär över sydvästra hörnet på 

föreslagen tomt B. Gällande denna väg, avtagsvägen från Bingbyvägen till fastigheterna 

Fastighet YY, Fastighet YY, Fastighet YY, konstateras att sträckningen avviker från 

gällande servitut. Tomtplats B ser ut att angränsa till servitutet. 

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 YY och Fastighet YY  

Inga andra kända fornlämningar finns. 

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

enligt 4 kap. 2 § miljöbalken. 
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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 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 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. 

Yttrande från Fastighet XX: 

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

lämnas en remsa mot söder, mot fastigheterna Fastighet XX och Fastighet XX. 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 XX: 

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

hela tiden, sedan 2009, som vi bott på Fastighet XX 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 
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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. 

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 
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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. 

 

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 XX: 

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!!! 
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Inkomna yttrande efter reviderad situationsplan 

Yttrande från Fastighet YY: 
Jag har bott på den här platsen i 11 år. 

Jag har valt att bo här pga. ett lugnt lite enskilt läge med vacker utsikt över 
orsasjön. Jag tycker det är så fräckt att ens komma på idén att bygga husen här. 

Det är dessutom mycket konstigt då det finns tomter till salu några hundra meter 
ovanför mitt hus. Misstänkt tycker jag. 

Det är ingen av er som startat detta projektet som skulle acceptera att bli 
överkörd/bli av med ett vackert läge på sitt hus. 

Men det går bra att förstöra för andra. 

Alla vi grannar här tycker lika, att vårat område blir förstört. 

Det finns hur många andra platser som helst i Orsa att bygga hus på. 

Yttrande från Fastighet YY: 
Jag är ägare till Fastighet YY och har en fundering kring tomtgränsen mot oss (B). 
Den går enligt ritning alldeles bakom väggen på vår mindre gäststuga och en 
vedbod. 

När vi byggde gäststuga och vedbod var det ett planerat grönområde så vi fick 
beviljat bygglov intill gränsen. 

Med anledning av tomtgränsens närhet till våra byggnader undrar jag om det är 
möjligt att flytta gränsen och att vi därmed får köpa loss ca 4 m in. Det skulle bli 
besvärande för oss om ny ägare av område B skulle äga marken precis bakom 
våra byggnader. 

Yttrande från Fastighet YY: 

Enligt Länsstyrelsens beslut 78-07-13 ska dessa områden (med röd 

begränsningslinje) undantas som nu är sökt förhandsbesked på. 

"För att tillvarata stort värde ur landskapsbilds- och miljösynpunkt samt för att 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 som inramats 

med röd begränsningslinje bör undantas från fastställande vilket blev Länsstyrelsens 

beslut med stöd av 108§ byggnadslagen. 

Detta måste upp till ny prövning 43 år senare. Har synen på stora värden ur 

landskapsbilds- och miljösynpunkt inte stärkts under dessa år även inom Orsa 

Kommun? 

Måste till ny prövning. Befintlig plan måste tas om för att ev införliva dessa områden 

som Länsstyrelsen beslutat undantag för.. Vad har Orsa Kommun för synpunkter nu 

på det rörliga friluftslivet? 

NY REVIDERAD PLAN ÄR ENDA MÖJLIGHETEN. Att gå emot Länsstyrelse beslut 

från -78 utan en utannonserad mark ägardialog? 

Ytterligare synpunkter kommer. Jag har beviljats anstånd. 

Komplettering till yttrande från Fastighet YY: 

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

enligt beslut av Länsstyrelsen 78-07-13 ska de undantas från bebyggelse ”för att 

tillvarata stort värde ur landskapsbilds- och miljöpunkt. 
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Detta förhandsbesked för yttrande har bara gått ut till de närmaste rågrannarna. De 

som bor en tomtrad längre bort och inom hela planområdet anser att även de ska få 

ta ställning och yttra sig. När ett stort ingrepp som berör hela planområdet SKA alla 

berörda/drabbade beredas tillfälle att yttra sig. 

Ska dessa grönområdena nu ombildas till tomter måste detaljplanen utökas med 

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

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

särbehandla och gynna vissa nya fastighetsägare på stor bekostnad av de som ingår i 

den fastställda planen. Gör rätt och gör en planändring som täcker hela 

området. Ett beslut som alla inom ursprungliga planområdet kan överklaga. Då får 

alla drabbade möjlighet att yttra sig och ett regelrätt samråd som sig bör med ett 

antal markägarsammanträden. Dessa grönområde är uppskattat av boende och 

övriga som strövar i området. Det går en omtyckt stig längs med de nya förslagna 

tomterna från Bingbyvägen- Gröttvägen- Wiksnersvägen och djur livet är enormt. I 

planen anges ”Erforderligt parkeringsbehov anses kunna täckas på kvartersmark”. 

Var fanns den kvartersmarken 1976 och var finns den nu? 

Kommunen ska även skriftligen utfästa sig att inte starkt negativt särbehandla 

vägarna och belysning för de i området boende. 

LÄS och begrunda Länsstyrelsens kloka beslut redan år 1978. 

”Orsa där vildmarken börja”, ”På gränsen mellan vildmark och kulturbygd”? Var 

finns utrymme för dessa slogans när de sista spillror av konstaterade kulturmiljö 

med lämningar av våra förfäders möda med slåtter och äng tillåts försvinna. 

Detta grönsläpp måste vara kvar och sammanbygga grönområden i området. 

 

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

Motivering 
Då endast föreslagna tomter A och C godkänns bedöms åtgärden inte betydligt 

försämra områdets värden. Befintlig passage genom området sparas och vägen i den 

sydvästra delen kan lämnas orörd. Sammantaget bedöms åtgärden som lämplig och bör 

kunna tillåtas. 

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

Besvärshänvisning bifogas.  

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 2021-01-20 

Situationsplan, inkom 2021-04-09 

Yttrande från Nodava, inkom 2021-02-02 

Yttrande från Fastighet YY, inkom 2021-02-08 

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

Yttrande från Fastighet YY, inkom 2021-02-11 

Yttrande från Planenheten, inkom 2021-02-12 

Yttrande från Fastighet YY, inkom 2021-03-02 

Beslut från Byggnadsnämnden, återremittering, beslutat 2021-03-10 

Yttrande från Fastighet YY, inkom 2021-04-26 

Yttrande från Fastighet YY, inkom 2021-04-28 

Yttrande från Fastighet YY, inkom 2021-04-29 

Komplettering till yttrande från Fastighet YY, inkom 2021-05-03 

Beslut om förlängd handläggningstid, meddelat 2021-06-15 

Ordförandeberedningens förslag till beslut 
Ordförandeberedningen föreslår att sökt förhandsbesked för nybyggnad av 

enbostadshus på tomtplats A och C enligt inlämnad situationsplan beviljas.  

Ordförandeberedningen föreslår att sökt förhandsbesked för nybyggnad av 

enbostadshus på tomtplats B enligt inlämnad situationsplan ska avslås. 

Yrkanden 
Bo Lindblad (C) yrkar att sökt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 

tomtplatserna A, B och C enligt inlämnad situationsplan ska beviljas.  



 

PROTOKOLL 
BYGGNADSNÄMNDEN 
Sammanträdesdatum: 2021-06-28 
Dokument nr: OK BN 2015/00202-125 

15(44) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Lars-Olov Simu (KD) yrkar att sökt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 

tomtplatserna A, B och C enligt inlämnad situationsplan ska avslås. 

Beslutsgång 
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på Lars-Olov 

Simus (KD) yrkande om att avslå förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 

tomtplatserna A, B och C enligt inlämnad situationsplan, som förklaras avslaget.  

Ordförande ställer Ordförandeberedningens förslag till beslut mot Bo Lindblads (C) 

yrkande och finner att Byggnadsnämnden bifaller ordförandeberedningens förslag till 

beslut.  

Reservationer 
Bo Lindblad (C) reserverar sig mot beslutet.  

Lars-Olov Simu (KD) reserverar sig mot beslutet, till förmån för eget yrkande, med 

följande motivering: 

Lars-Olov Simu (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande, d.v.s. avslag på sökt 

förhandsbesked för samtliga tomter.  

I länsstyrelsens beslut avseende aktuell detaljplan (1978-07-13) ansågs kommunens 

avsikter att bebygga dessa tomter ej godtagbar, varför de exkluderades från 

fastställande. Marken ansågs behövas som ett stråk för rörligheten i området. Inga 

konkreta skäl har anförts till varför detta förhållande nu skulle ha förändrats på ett 

sådant sätt att detta stråk ej längre behövs. 

Det är sökanden som går emot avsikten i länsstyrelsens tidigare beslut, varför det 

rimliga torde vara att byggnadsnämndens beslut skulle vara sådant att det åligger 

sökanden att lyfta ärendet till länsstyrelsen för ny prövning, istället för att lägga det 

ansvaret på de boende i området. (D.v.s. att överklaga.) 

 

Sändlista 
Sökanden: Orsa kommun, Box 23, 794 21 Orsa 

Ägare till fastigheten Fastighet YY, Fastighet YY, Fastighet YY, Fastighet YY, Fastighet 

YY (rek, besvärshänvisning) 
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§ 36 OK BN 2021/ 

 

Fastighet XX, Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad 

Beslut 
Byggnadsnämnden beviljar sökt bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på 

fastigheten Fastighet XX med stöd av 9 kap. 31 b § punkten 1. 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. 
 

Avgiften för bygglovet är 8 541 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Faktura skickas separat. 

Ärendet blev komplett den 2021-03-30. 

Handläggningstiden för ärendet har förlängts 2021-06-08 

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 Fastighet 

XX i Orsa kommun. Byggnaden uppförs i en våning och får en byggnadsarea på ca 40,2 

m2. Byggnaden får ett sadeltak som täcks med gråa tvåkupiga betongpannor. Fasaden 

utförs med en tjärbrun liggande träpanel med vita fönster och gråa foder, knutar och 

vindskivor. Komplementbyggnaden kommer att anslutas till befintlig altan. 

Planförhållanden 
För området gäller detaljplan (Dp 103 och Dp 117) som vann laga kraft 2007-06-13 och 

2010-07-12.  

Sökt åtgärd strider mot detaljplanen.  

Enligt detaljplanen får med punktprickning betecknad mark inte bebyggas. 

Komplementbyggnaden avses till stor del, ca 35 m2 (ca 87%) placeras på punktprickad 

mark. 

Uthus/gäststuga får ha en byggnadsarea av högst 20 m2. 

Planerad komplementbyggnad avviker från största tillåtna gårdsbyggnads 

byggnadsarea med ca 20 m2 (ca 100%). 

Huvudbyggnad och gårdsbyggnader får inte uppta större sammanlagd areal än 140 m². 
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Huvudbyggnad och komplementbyggnad upptar med föreslagen nybyggnad en 

sammanlagd areal på ca 161,5 m2 (varav ca 10 m2 är öppenarea), vilket är en avvikelse 

om ca. 11,5 m2 (ca 8,2%). 

Byggnadens längdfasad (parallell med nock) i meter skall överstiga längden av samma 

byggnads gavelfasad. 

Planerad komplementbyggnad har en längdfasad på ca 4,5 m och en gavel fasad på ca 

6,7 m, vilket är en avvikelse på ca 2,2 m (ca 49%). 

Uthus och gäststuga får inte uppföras till större byggnadshöjd än 3,0 m. 

Sökt komplementbyggnad föreslås uppföras till en höjd om ca 4,4 meter, vilket är en 

avvikelse på ca 1,4 m (ca 47%). 

Exploateringsgraden på fastigheten uppgår med föreslagen åtgärd till ca 14,6 procent. 

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 från Nodava: 

Bygglov tillstyrkes med erinringar nämnde i fullständigt yttrande. 

Skrivelse från sökande: 

Kompletterande uppgifter om höjd och placering för nybyggnad av gästhus på 

Fastighet XX 

Höjd 

Vid byggnation av huvudbyggnad beslutade vi att bibehålla så mycket naturmark 

som möjligt, för att huset skulle anpassa sig till miljön. 

Där av gjordes en murad-grund som möjliggjorde att befintliga marknivåer kunde 

bibehållas.  

Detta medför att höjd mellan mark och golvbjälklag blir högre än vid uppfyllnad av 

marken. 

Placering 

Större delen av fastighetensmark mot sydöst utgör prickmark, trots att det där är 

fast mark till vår tomtgräns. Tyvärr är det den enda placeringen som är tillgänglig 

på fastigheten om komplements byggnad/gästhus skall vara minst 4,5 meter från 

tomtgränsen. 

Medsänder situationsplan från 2009 då bygglov på huvudbyggnad söktes. 

Där är det markerat (som jag kan se) att det får bebyggas komplements byggnad 

sydöst om huvudbyggnad. 
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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). 

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 åtgärderna måste 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. 
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Beslutet vinner laga kraft tidigast fyra veckor efter annonseringen, om ingen har 

överklagat beslutet innan dess. 

Angränsande markägare kommer att underrättas om annonseringen. 

Tidigast fyra veckor efter annonseringen i Post- och Inrikes Tidningar får åtgärden i 

beslutet påbörjas, om startbesked har meddelats. 

Även om beslutet inte har vunnit laga kraft efter fyra veckor får byggherren, på egen 

risk, påbörja arbetet om startbesked har meddelats. 

Du kan själv kontrollera datumet för annonsering på: 

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

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

eller markarbeten. 

Beslutsunderlag 
Ansökan, inkom 2021-03-01 

Plan- och sektionsritning, inkom 2021-03-30 

Situationsplan, inkom 2021-06-04 

Planritning, inkom 2021-06-04 

Fasadritningar, inkom 2021-06-04 

Yttrande från Nodava, inkom 2021-03-18 

Skrivelse från sökande, inkom 2021-06-04 

Karta, plusmark, inkom 2021-06-04 

Beslut om förlängd handläggningstid, daterat 2021-06-08 

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

beslut.  

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

beviljas.  

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

sökt bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.  

 

Sändlista 
Sökanden:  

Medsökande:  

Fastighetsägaren (delgkv, besvärshänvisning) 
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§ 37 OK BN 2021/ 

 

Fastighet XX, Bygglov för nybyggnad av två fritidshus 

Beslut 
Byggnadsnämnden beviljar sökt bygglov för nybyggnad två fritidshus på fastigheten 

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

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

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 

byggherrens förslag till kontrollansvarig: NN. 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Byggherren kontaktar byggnadsinspektör 

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

kontrollansvarige närvara.  

Innan tekniskt samråd ska följande handlingar lämnas in: 

- Kontrollplan 
- Konstruktionsberäkningar/dokumentation 
- Prestandadeklaration, eldstad och rökkanal 

 
Byggnationen/åtgärden får inte påbörjas utan att startbesked meddelats. Startbesked 

meddelas separat då tekniskt samråd har hållits erforderliga handlingar inkommit och 

godkänts.  

Avgiften för bygglovet är 21 472 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Faktura skickas separat. 

Ärendet blev komplett den 2021-04-26. 

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 två fritidshus på fastigheten Fastighet XX i 

Orsa kommun. Två identiska fritidshus avses uppföras, varje byggnad kommer att 

uppförs i en våning och får en byggnadsarea på ca 64,95 m2. Byggnaderna får ett 

sadeltak som täcks med svarta tvåkupiga betongpannor. Fasaderna utförs med en 

liggande träpanel som behandlas med en järnvitriol.  

VA och eldstad kommer att installeras i byggnaderna. 

Planförhållanden 
För området gäller detaljplan (Dp 126) som vann laga kraft 2015-03-31. Sökt åtgärd 

strider mot detaljplanen.  

Enligt detaljplanen får byggnaderna inte uppta större sammanlagd areal än 120 m². 
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Båda byggnaderna upptar med föreslagen nybyggnad en sammanlagd areal på ca 129,9 

m², vilket är en avvikelse om ca. 9,9 m2 (ca 8,25%). 

Exploateringsgraden på fastigheten uppgår med föreslagna åtgärder till ca 13,8 

procent. 

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 från Nodava: 

Bygglov tillstyrkes med erinringar nämnda i fullständigt yttrande, se bilagor för att 

se yttrandet 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). 

Motivering 

Åtgärden bedöms vara en sådan liten avvikelse från detaljplanen som kan ges i enlighet 

med 9 kap. 31 b 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. 30§ 

plan- och bygglagen. 
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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 2021-04-05 

Konstruktionsritningar, inkom 2021-03-15 

Sektionsritning, inkom 2021-03-15 

Yttrande från Nodava, inkom 2021-03-29 

Nybyggnadskarta, inkom 2021-04-05 

Planritning, hus 1, inkom 2021-04-05 

Fasadritning, hus 1, inkom 2021-04-05 

Planritning, hus 2, inkom 2021-04-05 

Fasadritning, hus 2, inkom 2021-04-05 

Anmälan om kontrollansvarig, inkom 2021-04-26 

Sändlista 
Sökanden  

Fastighetsägaren (delgivning med besvärshänvisning) 

Kontrollansvarig (för kännedom) 
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§ 38 OK BN 2021/00131-23 

 

Järnvägen 1, Bygglov för anordnande av idrottsplats 

Beslut 
Byggnadsnämnden avslår sökt bygglov för nybyggnad av idrottsplats (padelbanor) på 

fastigheten Järnvägen 1 med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 

Avgiften för prövningen är 3 400 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Faktura skickas separat. 

Ärendet blev komplett den 2021-04-26. 

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 anordnande av idrottsplats på fastigheten Järnvägen 1 i Orsa 

kommun. Idrottsplatsen är i form av två padelbanor som uppförs utomhus och 

inhägnas med glaspartier/plank. Idrottsplatsen får en sammanlagd areal om ca. 404 

m2 och anordnas i anslutning till Orsa Järnvägshotell. 

Planförhållanden 
För området gäller detaljplan (Sp 58 samt Dp 96) som vann laga kraft 1981-03-19 

respektive 1997-12-22.  

Åtgärden strider mot detaljplanerna. 

Enligt detaljplanerna får med punktprickning betecknad mark inte bebyggas. 

Åtgärden föreslås att delvis (ca. 50 %, hela den norra banan) placeras på punktprickad 

mark. 

Enligt detaljplanerna är aktuellt område avsett för park, handel samt järnväg. 

Åtgärden föreslås uppföras ca.1 meter från gränsen mot Orsa Kyrkby 4:4 samt Orsa 

Kyrkby 15:111. 

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 från Miljönämnden: 

Mora Orsa miljönämnd beslutar att lämna följande synpunkt: 

• Med anledning av tidigare bensinmack i området samt närheten till 

bangården så kan det förekomma förorenad mark på fastigheten. Om det blir 

aktuellt med grävning så behöver miljökontoret kontaktas (tfn 0250-55 21 

09). 



 

PROTOKOLL 
BYGGNADSNÄMNDEN 
Sammanträdesdatum: 2021-06-28 
Dokument nr: OK BN 2015/00202-125 

24(44) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Yttrande från Nodava: 

Den aktuella fastigheten är ansluten till Orsa Vatten och Avfall AB:s VA-ledningar.  

VA-huvudmannens krav gällande VA-installationen  

Tak- och dräneringsledningar får ej anslutas till VA-bolagets spillvattenledning.  

Mer information, VA-taxa och Allmänna bestämmelser VA finns på Nodava AB:s 

hemsida www.nodava.se  

Bygglov tillstyrkes med ovanstående erinringar. 

Yttrande från Stadsarkitekten: 

Jag ser det som en "handel med tjänster" och som ett naturligt komplement till 

hotellverksamheten. Mark som inte får bebyggas blir en tolkningsfråga. Äldre 

bestämmelser är inte lika strikta som nya plan- och bygglagen. Parkering får ju 

anordnas men sen blir det en fråga om det tex uppförs ett "plank". 

Yttrande från Trafikverket: 

Trafikverket har följande synpunkt på ansökan om bygglov.  

Vi föreslår att Inlandsbanan AB ges möjlighet att yttra sig då de förvaltar banan.  

Yttrande från Inlandsbanan: 

lnlandsbanan AB har inget att erinra mot att bygglov beviljas för padelbanorna. Det 

bör villkoras att de sidor av banorna som vetter mot järnvägen har så höga väggar 

att man avsevärt reducerar bollar som går ut från banorna och ut i spårområdet. Vi 

vill inte ha spelare som är ute och plockar bollar i spåret eftersom det är en 

säkerhetszon. Anslag om detta bör sättas upp vid respektive bana. 

Yttrande från Planenheten: 

Översiktsplan, detaljplan med mera  

Tänkt byggnation berör två detaljplaner. SPL 58 och DP 96. SPL 58 är från l 980 och 

anger, för aktuell plats, planbestämmelse H. DP 96 anger planbestämmelse park.  

Med H betecknat område får användas endast för handelsändamål. Bestämmelsen 

kan avse områden för t.ex. varuhus eller andra affärshus, innehållande butiker eller 

kontor eller bådadera samt hotell, restauranger och lagerbyggnader. I de fall en 

närmare precisering anses erforderlig används tilläggsbokstav. Mindre omfattande 

hantverksrörelse, som kan anses nödvändig för affärsrörelsens bedrivande anses 

inbegripen i handelsändamålet.  

I DP 96 är parkmarken allmän plats för anlagd park.  

Användningsområde för padelbanor är normalt område för idrott och/eller 

besöksändamål (tidigare planbestämmelse Ri eller nuvarande R).  

Merparten av ytan som är aktuell anges som mark som inte får bebyggas.  

Översiktsplanen för centrumkärnan säger följande: 

- En kombination av handel, bostäder och kontor ska dominera området. 

Skolverksamhet får fortsatt förekomma. 
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- Ny bebyggelse ska anpassas till och passa ihop med det arkitektoniska uttryck som 

befintlig bebyggelse har. Att ny bebyggelse anpassas till befintlig bebyggelse behöver 

i sig inte innebära att arkitektur med modernt uttryck är utesluten utan det viktiga är 

att skapa ett attraktivt stadsrum. Sammanlänkade fasader är att föredra och ny 

bebyggelse bör följa kvartersstrukturen. Material i fasad bör vara puts, tegel eller 

trä. Högst fyra våningar. Se riktlinjer för arkitektur på sidan 66. 

Även om padelbanor av sig själva ger en viss utformning som är det viktigt att 

betänka att föreslagen lokalisering är Orsa centrum och att det i denna del av Orsa är 

viktigt med en anpassad bebyggelse som har ett arkitektoniskt uttryck. Orsa kommun 

vill, enligt översiktsplanen, skapa ett attraktivt stadsrum och vill således att 

tillkommande bebyggelse tillför värde till stadsrummet. 

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). 
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Motivering 
Då sökt åtgärd avviker mot detaljplanen gällande placering på punktprickad mark med 

ca. 50 % samt mot avsedd användning av aktuellt område (handel, järnväg, och park) 

så bedöms det att sökt åtgärd bör avslås med stöd av 9 kap. 30 § plan- och 

bygglagen. 

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

Beslutsunderlag 
Ansökan, inkom 2021-04-14 
Teknisk beskrivning, inkom 2021-04-14 
Fasadritningar, inkom 2021-04-14 
Illustration, inkom 2021-04-14 
Situationsplan, inkom 2021-04-26 
Yttrande från Miljönämnden, inkom 2021-05-04 
Yttrande från Nodava, inkom 2021-05-05 
Yttrande från Stadsarkitekten, inkom 2021-05-07 
Yttrande från Trafikverket, inkom 2021-05-11 
Yttrande från Inlandsbanan, inkom 2021-05-11 
Yttrande från planenheten, inkom 2021-05-28 

 

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

beslut.  

Yrkanden 
Anders Borg (C) yrkar att sökt bygglov för anordnande av idrottsplats ska avslås. 

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

bygglov för anordnande av idrottsplats ska avslås.  

Sändlista 
Kvarntorget Fastighet AB, Trädgårdsgatan 5 A, 753 09 Uppsala (rek, 

besvärshänvisning) 
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§ 39 OK BN 2021/00140-13 

 

Orsa Kyrkby 4:37, Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av 
butiksbyggnad 

Beslut 
Byggnadsnämnden beviljar sökt tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av butiksbyggnad 

på fastigheten Orsa Kyrkby 4:37 till och med 2023-08-31 med stöd av 9 kap. 33 § 

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 (exempel finns på Orsa kommuns hemsida). 
 

Avgiften för bygglovet är 3 402 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Faktura skickas separat. 

Ärendet blev komplett den 2021-04-26. 

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

plan- och bygglagen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av butiksbyggnad på fastigheten 

Orsa kyrkby 4:37 i Orsa kommun. Byggnaden är i form av en container med en 

byggnadsarea om ca. 15 m2. Byggnaden ska användas för cykeluthyrning och har 

fasader samt tak av plåt i en blå kulör. Det tidsbegränsade bygglovet söks till och med 

2023-08-31. 

Planförhållanden 
För området gäller detaljplan (Sp 54) som vann laga kraft 1979-12-21.  

Åtgärden strider mot detaljplanen. 

Enligt detaljplanen får med punktprickning betecknad mark inte bebyggas. 

Byggnaden föreslås helt uppföras på mark som inte får bebyggas. 

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. 
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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. 33 § plan- och bygglagen: För en åtgärd som uppfyller någon eller 

några men inte alla förutsättningar enligt 30-32 a §§ får ett tidsbegränsat bygglov ges, 

om sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Ett sådant 

lov ska ges, om åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig användning 

av byggnad eller mark. 

Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran 

förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får överstiga femton år 

endast om lovet ska användas för ett ändamål som avses i 9 §. Lag (2014:900). 

Motivering 
Det bedöms att sökt åtgärd uppfyller några men inte alla förutsättningar i enligt med 

plan- och bygglagen 9 kap. 30–32 a §§ och att tidsbegränsat bygglov kan ges med 

stöd av 9 kap. 33 § 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. 30 § 

plan- och bygglagen. 

Upplysningar 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetens samtliga ägare. 
 
Du som byggherre ansvarar över att kontrollera var ledningar och annan nergrävd 
infrastruktur finns innan du påbörjar markarbete. Du bör även kontrollera om 
fastigheten belastas av någon form av servitut. 
 
Innan ni får påbörja åtgärden måste ett startbesked meddelas enligt 10 kap. 3 § plan- 
och bygglagen. Om åtgärden påbörjas innan startbesked lämnats debiteras en 
sanktionsavgift enligt 9 kap. plan- och byggförordningen. 
 
Bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år 
och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. 
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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 
Situationsplan, inkom 2021-04-21 
Planritningar, inkom 2021-04-21 
Fotografi, inkom 2021-04-21 
Ansökan, inkom 2021-04-26 
Yttrande från Nodava, inkom 2021-05-12 

Sändlista 
Nya Saluhallen i Orsa AB, Kaplansgatan 13, 794 30 Orsa 

Fastighetsägaren (delgivning med besvärshänvisning) 
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§ 40 OK BN 2021/ 

 

Fastighet XX, Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt 
nybyggnad av komplementbyggnad 

Beslut 
Byggnadsnämnden beviljar sökt bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten 

Fastighet XX med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, men byggnationen får 

inte påbörjas innan du har fått ett beslut om startbesked. 

Byggnadsnämnden beviljar sökt bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på 

fastigheten Fastighet XX med stöd av 9 kap. 31 b § punkten 1, 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  

(jan-olof.berglund@mora.se) för tekniskt samråd. Vid det tekniska samrådet ska den 

kontrollansvarige närvara.  

Innan tekniskt samråd ska följande handlingar lämnas in: 

− Kontrollplan 
 

Byggnationen får inte påbörjas utan att startbesked meddelats. Startbesked meddelas 

separat då tekniskt samråd har hållits erforderliga handlingar inkommit och godkänts.  

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 

byggherrens förslag till kontrollansvarig: NN. 

Avgiften för bygglovet är 15 510 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Faktura skickas separat. 

Ärendet blev komplett den 2021-04-13. 

Handläggningstiden för ärendet har förlängts 2021-06-11. 

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 enbostadshus samt nybyggnad av 

komplementbyggnad på fastigheten Fastighet XX i Orsa kommun. Tillbyggnaderna får 

en sammanlagd byggnadsarea om ca. 117 m2 och uppförs för att tillskapa ytor för 

sovrum, vardagsrum, groventré, tvättstuga, hall, allrum, WC och altan. En 

komplementbyggnad i form av en carport med en byggnadsarea om ca. 39 m2 uppförs. 

Åtgärderna uppförs med sadeltak som bekläds med lertegel samt faluröda fasader av 

timmer. 
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Planförhållanden 
För området gäller detaljplan (Sp 46) som vann laga kraft 1977-06-14. 

Sökt nybyggnad av komplementbyggnad strider mot detaljplanen. 

Enligt detaljplanen får med punktprickning betecknad mark inte bebyggas. 

Komplementbyggnaden föreslås delvis (ca. 20,5 m2 (ca. 53 %)) uppföras på mark som 

inte får bebyggas. 

Komplementbyggnaden föreslås uppföras ca. 2,9 meter från gränsen mot Fastighet YY  

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 från Nodava: 

Bygglov tillstyrkes med erinringar nämnda i fullständigt yttrande. 

Se bilagor för att se yttrandet 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). 



 

PROTOKOLL 
BYGGNADSNÄMNDEN 
Sammanträdesdatum: 2021-06-28 
Dokument nr: OK BN 2015/00202-125 

32(44) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Motivering 
Åtgärden, nybyggnad av komplementbyggnad, bedöms som lämplig och utgör ingen 

betydande olägenhet för grannfastigheter. Byggnadsnämnden bedömer att föreslagen 

åtgärd är en sådan avvikelse från detaljplan som kan accepteras. 

Sökt åtgärd i form av tillbyggnad av enbostadshus bedöms vara planenlig och bygglov 

ska beviljas med stöd av 9 kap. 30 § 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. 30§ plan- och bygglagen. 

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

Beslutet vinner laga kraft tidigast fyra veckor efter annonseringen, om ingen har 

överklagat beslutet innan dess. 

 

Angränsande markägare kommer att underrättas om annonseringen. 

Tidigast fyra veckor efter annonseringen i Post- och Inrikes Tidningar får åtgärden i 

beslutet påbörjas, om startbesked har meddelats. 

Även om beslutet inte har vunnit laga kraft efter fyra veckor får byggherren, på egen 

risk, påbörja arbetet om startbesked har meddelats. 

 

Du kan själv kontrollera datumet för annonsering på: 

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

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

eller markarbeten. 

Beslutsunderlag 
Ansökan, inkom 2021-03-12 
Yttrande från Nodava, inkom 2021-03-23 
Anmälan om kontrollansvarig, inkom 2021-04-12 
Situationsplan, inkom 2021-04-13 
Plan-, fasad- och sektionsritningar, inkom 2021-04-13 
Illustrationer, inkom 2021-04-13 
Beslut om förlängd handläggningstid, daterat 2021-06-11 

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

beslut.  
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Yrkanden 
Anders Borg (C) yrkar att sökt bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt 

nybyggnad av komplementbyggnad ska beviljas.  

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

sökt bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt nybyggnad av komplementbyggnad.  

Sändlista 
Sökande  

Kontrollansvarig (för kännedom) 
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§ 41 OK BN 2021/ 

 

Fastighet XX, Bygglov för nybyggnad av fritidshus och 
komplementbyggnad 

Beslut 
Byggnadsnämnden beviljar sökt bygglov för nybyggnad av fritidshus och 

komplementbyggnad 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. 

Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. 

Innan startbesked utfärdas ska följande lämnas in till Stadsbyggnadsförvaltningen:  

- Projektanpassad kontrollplan 
 

Byggnationen får inte påbörjas utan att startbesked meddelats. Startbesked meddelas 

separat då tekniskt samråd har hållits och erforderliga handlingar inkommit och 

godkänts.  

Avgiften för bygglovet är 14 588 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Faktura skickas separat. 

Ärendet blev komplett den 2021-05-21. 

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 och komplementbyggnad på fastigheten 

Fastighet XX i Orsa kommun. Fritidshuset avses uppföras i en våning med loft med en 

byggnadsarea på ca 61,6 m2. Fasaden bekläs med liggande timmerpanel som behandlas 

med järnvitriol, lockknutar och foder blir röda. Sadeltaket beläggs med svart tp 20. En 

eldstad kommer att installeras i byggnaden.  

Komplementbyggnaden blir en skoterbod med en byggnadsarea på ca 31,0 m2. 

Materialval och färgsättning på tak och fasad blir lika som fritidshuset. 

 

Planförhållanden 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

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

november 2019. 

Uppgift om översvämningsrisk saknas. 
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Nära till fornlämningsområde. 

Fastigheten är i anslutning till fornlämning, spjutspets som påträffats i tillfartsvägen 

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 från Länsstyrelsen Kultur: 

Mora/Orsa stadsbyggnadsförvaltning i Mora har begärt ett yttrande om bygglov för 

nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad, Fastighet XX i lämning Skog & 

Historia, objektid 43 042, fäbod. Enligt Skog & Historia är Unntorp en gammal 

finnby och fäbod. Området i Skog & Historia är inritat efter storskifteskartan från 

1872. Unntorp har anor ner till 1620-talet. 

På storskifteskartor från 1859 och 1877 ligger det i nordöstra fastighetsgränsen ett 

långt röjningsröse. Det är även synligt på dagens ortofoton. 

Eftersom byn är belagd från 1600-talet bedömer Länsstyrelsen Unntorp antikvariskt 

som fornlämning. Men fastigheten ligger perifert på inägorna där det enligt 

storskifteskartorna var slog och åker. Länsstyrelsen bedömer att om nybyggnationen 

inte sker där synliga konstruktioner som åkerhak och rösen m.m. (lämningar efter 

byn/fäboden) finns behöver inte tillstånd sökas. Om nybyggnation måste ske där det 

är synliga konstruktionen vill vi att företagaren inkommer med en ansökan om 

tillstånd till förändring av fornlämning. Blankett finns på Länsstyrelsens hemsida. 

Ansökan ska ställas till: Länsstyrelsens Dalarna, 791 84 Falun eller 

dalarna@lansstyrelsen.se. 

Om det visar sig att arbetsföretaget berör konstruktioner eller andra lämningar efter 

by-/fäbodverksamheten ska arbetet stoppas och Länsstyrelsen skyndsamt 

informeras. 

Yttrandet har fattats av arkeolog NN. 

Yttrande från Mora Orsa Miljönämnd: 

Mora Orsa miljönämnd beslutar att lämna följande synpunkt: 

• Om vatten ska dras in i byggnaden behöver avloppsfrågan lösas. Tillstånd 

/anmälan för inrättande av enskilt avlopp prövas av miljönämnden. 

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, 
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2. jord, berg- och vattenförhållandena, 

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

elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt, 

4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt 

bullerstörningar, och 

5. risken för olyckor, översvämning och erosion. 

Enligt 9 kap. 31 § plan- och bygglagen:  

Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden 

1. inte strider mot områdesbestämmelser, 

2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och 

3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 

12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i 

områdesbestämmelser. Lag (2014:900). 

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

Motivering 
Sökt åtgärd uppfyller kraven i 2 kap. plan- och bygglagen och skall inte föregås av 

detaljplaneläggning enligt bestämmelserna i 4 kap. 2-3 §§ plan- och bygglagen. 

Åtgärden bedöms inte medföra någon betydande olägenhet för omgivningen och 

uppfyller de krav i 2 kap och 8 kap plan- och bygglagen som anges i 9 kap. 31 § 

plan- och bygglagen. 

Upplysningar 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetens samtliga ägare. 

Du som byggherre ansvarar över att kontrollera var ledningar och annan nergrävd 

infrastruktur finns innan du påbörjar markarbete. Du bör även kontrollera om 

fastigheten belastas av någon form av servitut. 

Innan ni får påbörja åtgärden måste ett startbesked meddelas enligt 10 kap. 3 § plan- 

och bygglagen. Om åtgärden påbörjas innan startbesked lämnats debiteras en 

sanktionsavgift enligt 9 kap. plan- och byggförordningen. 

Bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år 

och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. 

Detta beslut annonseras offentligt i Post- och Inrikes Tidningar. 

Beslutet vinner laga kraft tidigast fyra veckor efter annonseringen, om ingen har 

överklagat beslutet innan dess. 

Angränsande markägare kommer att underrättas om annonseringen. 

Tidigast fyra veckor efter annonseringen i Post- och Inrikes Tidningar får åtgärden i 

beslutet påbörjas, om startbesked har meddelats. 

Även om beslutet inte har vunnit laga kraft efter fyra veckor får byggherren, på egen 

risk, påbörja arbetet om startbesked har meddelats. 

Du kan själv kontrollera datumet för annonsering på: 

https://poit.bolagsverket.se/poit/  
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Åtgärden kan kräva tillstånd från Miljönämnden. 

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

eller markarbeten. 

Beslutsunderlag 
Ansökan, inkom 2021-05-12 

Skrivelse från sökande, Teknisk beskrivning, inkom 2021-05-12 

Planritning skoterbod, inkom 2021-05-12 

Fasadritning skoterbod, inkom 2021-05-12 

Teknisk beskrivning skoterbod, inkom 2021-05-12 

Färgsättning skoterbod, inkom 2021-05-12 

Sektionsritning fritidshus, inkom 2021-05-12 

Konstruktionsritningar fritidshus, inkom 2021-05-12 

Anmälan eldstad, inkom 2021-05-12 

Prestandadeklaration, eldstad och rökkanal, inkom 2021-05-12 

Situationsplan, inkom 2021-05-21 

Planritning fritidshus, inkom 2021-05-21 

Fasadritning fritidshus, inkom 2021-05-21 

Yttrande från LST-Kultur, inkom 2021-05-28 

Yttrande från Miljönämnden, inkom 2021-05-31 

 

Sändlista 
Sökanden:  
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§ 42 OK BN 2021/00202-1 

 

Kompetensprofil Stadsarkitekt 

Beslut 
Byggnadsnämnden beslutar: 

1. Upprättad kompetensprofil godkänns. 

2. Förvaltningschefen uppdras att med profilen som underlag vidta fortsatta 

rekryteringsaktiviteter för att kunna föreslå relevant kandidat till funktion som 

stadsarkitekt 

Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande anställd stadsarkitekt har aviserat om pensionsavgång. För att fortsatt 

bemanna funktionen påbörjas nu en rekryteringsprocess av ny stadsarkitekt.  

 

I samband med rekryteringar har kommunen som mål att:  

- rekrytering ska ske så att kommunens behov av kompetens tillgodoses på lång och 

kort sikt  

 

- att rekryteringsprocessen ska genomföras utifrån gällande lagstiftning, kommunens 

mål och riktlinjer och med ett professionellt förhållningssätt  

 

- att all annonsering i rekryteringssyfte ska ske utifrån givna ramar.  

 

I kommunens rekryteringspolicy är fastlagt att ”all rekrytering ska utgå ifrån en analys 

av verksamhetens behov utifrån kommunens strategiska och övergripande mål”.  

Behovsanalysen formaliseras sedan i en kompetensprofil, som beskriver funktionens 

arbetsområde, arbetsuppgifter samt de ansvars- och kompetenskrav som ställs på 

funktionen. Den beslutade kompetensprofilen ligger sedan som underlag till fortsatt 

rekryteringsprocess. Samverkan med fackliga organisationerna har genomförts 22 juni 

2021 i STASAM – lokal samverkansgrupp 

Beslutsunderlag 
Förslag till kompetensprofil – stadsarkitekt 

Förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beslutar: 

1. Upprättad kompetensprofil godkänns. 

2. Förvaltningschefen uppdras att med profilen som underlag vidta fortsatta 

rekryteringsaktiviteter för att kunna föreslå relevant kandidat till funktion som 

stadsarkitekt 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 43  

 

Informationsärenden 

   

Stadsbyggnadsförvaltningen informerar Byggnadsnämnden om arbetssituationen på 

förvaltningen. Det är ett fortsatt högt tryck på antalet inkommande ärenden kan detta 

komma att påverka handläggningstiden. Stadsbyggnadsförvaltningen kommer att 

informera om detta i externa kanaler samt på kommunens hemsida.  
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§ 44  

 

Delegationsbeslut 

1. Beslut om att rättelse är utförd på 

fastigheten 

OK BN 2020/ 

2. Bostadsanpassningsbidrag, anpassning av 

tröskel till uteplats beviljas med 4 183 

kronor 

OK BN 2021/ 

3. Bostadsanpassningsbidrag, spisvakt 

beviljas med 3 111 kronor 

OK BN 2021/ 

4. Delegationsbeslut tillförordnad 

förvaltningschef 

OK BN 2021/ 

5. Fastighet XX, Slutbesked för anordnande 

av 20 parkeringsplatser 

OK BN 2020/ 

6. Fastighet XX, Startbesked för nybyggnad 

av fritidshus 

OK BN 2020/ 

7. Fastighet XX, Bygglov och startbesked för 

nybyggnad av komplementbyggnad 

OK BN 2021/ 

8. Fastighet XX, Beslut om förlängd 

handläggningstid 

OK BN 2021/ 

9. Fastighet XX, Bygglov och startbesked för 

tillbyggnad av fritidshus 

OK BN 2021/ 

10. Fastighet XX, Startbesked för nybyggnad 

av fritidshus. 

OK BN 2021/ 

11. Fastighet XX, Startbesked för tillbyggnad 

av fritidshus 

OK BN 2020/ 

12. Fastighet XX, Startbesked för nybyggnad 

av fritidshus 

OK BN 2021/ 

13. Fastighet XX, Bygglov för nybyggnad av 

fritidshus 

OK BN 2021/ 

14. Fastighet XX, Startbesked för nybyggnad 

av fritidshus 

OK BN 2021/ 

15. Fastighet XX, Startbesked för nybyggnad 

av fritidshus. 

OK BN 2021/ 

16. Fastighet XX, Startbesked för nybyggnad 

av fritidshus och komplementbyggnad 

OK BN 2021/ 
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17. Fastighet XX, Slutbesked för installation 

av eldstad 

OK BN 2021/ 

18. Fastighet XX, Startbesked för installation 

av eldstad 

OK BN 2021/ 

19. Fastighet XX, Slutbesked för nybyggnad av 

fritidshus 

OK BN 2018/ 

20. Fastighet XX, Bygglov för tillbyggnad av 

fritidshus 

OK BN 2021/ 

21. Fastighet XX, Startbesked för installation 

av avlopp 

OK BN 2021/ 

22. Fastighet XX, Bygglov för tillbyggnad av 

altan 

OK BN 2021/ 

23. Fastighet XX, Startbesked för tillbyggnad 

av enbostadshus 

OK BN 2021/ 

24. Fastighet XX, Bygglov för nybyggnad av 

fritidshus och två komplementbyggnader 

OK BN 2021/ 

25. Fastighet XX, Startbesked för tillbyggnad 

av enbostadshus 

OK BN 2021/ 

26. Fastighet XX, Startbesked för nybyggnad 

av komplementbyggnad 

OK BN 2021/ 

27. Fastighet XX, Slutbesked för rivning av 

industribyggnader 

OK BN 2019/ 

28. Fastighet XX, Startbesked för tillbyggnad 

av fritidshus 

OK BN 2020/ 

29. Fastighet XX, Bygglov och startbesked för 

tillbyggnad av enbostadshus 

OK BN 2021/ 

30. Fastighet XX, Beslut om förlängd 

handläggningstid 

OK BN 2021/ 

31. Fastighet XX, Startbesked för installation 

av fettavskiljare 

OK BN 2021/ 

32. Fastighet XX, Bygglov och startbesked för 

skylt 

OK BN 2021/ 

33. Fastighet XX, Beslut om förlängd 

handläggningstid 

OK BN 2021/ 

34. Fastighet XX, Slutbesked för installation 

av eldstad och rökkanal 

OK BN 2021/ 

35. Fastighet XX, Bygglov och startbesked för 

tillbyggnad av enbostadshus 

OK BN 2021/ 
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36. Fastighet XX, Slutbesked för tillbyggnad 

av enbostadshus 

OK BN 2020/ 

37. Fastighet XX, Slutbesked för tillbyggnad 

av enbostadshus 

OK BN 2021/ 

38. Fastighet XX, Startbesked för ändrad 

användning av industrilokal till idrottshall 

OK BN 2021/ 

39. Fastighet XX, Bygglov för tillbyggnad av 

industribyggnad 

OK BN 2021/ 

40. Fastighet XX, Bygglov och startbesked för 

nybyggnad av plank 

OK BN 2021/ 

41. Fastighet XX, Startbesked för installation 

av vatten och avlopp 

OK BN 2021/ 

42. Fastighet XX, Slutbesked för tillbyggnad 

av fritidshus 

OK BN 2015/ 

43. Fastighet XX, Interimistiskt slutbesked för 

nybyggnad av fritidshus 

OK BN 2019/ 

44. Fastighet XX, Startbesked för installation 

av eldstad och rökkanal 

OK BN 2021/ 

45. Fastighet XX, Bygglov och startbesked för 

nybyggnad av komplementbyggnad 

OK BN 2021/ 

46. Fastighet XX, Slutbesked för nybyggnad av 

komplementbyggnad 

OK BN 2020/ 

47. Fastighet XX, Slutbesked för nybyggnad av 

enbostadshus och komplementbyggnad 

OK BN 2019/ 

48. Fastighet XX, Bygglov och startbesked för 

tillbyggnad av fritidshus 

OK BN 2021/ 

49. Fastighet XX, Tidsbegränsat bygglov och 

startbesked för nybyggnad av byggnad 

OK BN 2021/ 

50. Fastighet XX, Bygglov och startbesked för 

byte av tak på enbostadshus 

OK BN 2021/ 

51. Fastighet XX, Slutbesked för nybyggnad av 

plank 

OK BN 2019/ 

52. Fastighet XX, Bygglov och startbesked för 

nybyggnad av komplementbyggnad 

OK BN 2021/ 

53. Fastighet XX, Slutbesked för installation 

av eldstad 

OK BN 2021/ 

54. Fastighet XX, Startbesked för installation 

av eldstad 

OK BN 2021/ 
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55. Fastighet XX, Bygglov för nybyggnad av 

enbostadshus och komplementbyggnad 

OK BN 2021/ 

56. Fastighet XX, Startbesked för tillbyggnad 

av enbostadshus 

OK BN 2018/ 

57. Fastighet XX, Startbesked för nybyggnad 

av enbostadshus samt rivning av befintligt 

hus 

OK BN 2021/ 
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§ 45  

 

Delgivningar 

1. Beslut 2021-06-16 Dnr. Länsstyrelsen 

beslutar att upphäva OK BN beslut om 

strandskyddsdispens. 

OK BN 2020/00319-21 

2. Protokoll Ägardialogmöte nr 5 OK BN 2021/00192-1 

3. Underrättelse om avslutad förrättning 

2021-06-03. Avstyckning från Fastighet 

XX 

OK BN 2021/ 

4. Underrättelse om avslutad förrättning, 

avstyckning från Fastighet XX 

OK BN 2021/ 

5. Kallelse OK Byggnadsnämnden 2021-06-

28 

OK BN 2015/00202-123 

 

 

 


