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HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS  

Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens (2010:900) PBL, bestämmelser om 
samråd för utökat förfarande i 5 kap 11–13 §§ PBL och en samrådsredogörelse har 
upprättats enligt 17 § PBL. Förslaget till detaljplan godkändes för samråd av 
kommunstyrelsen 2020-09-07 § 100 och sändes ut för samråd från den 5 oktober 2020 
till den 2 november 2020. Ett samrådsmöte (med förbokning för deltagande på grund av 
pandemiläget) ägde rum den 27 oktober 2020 i Kommunsalen. 

Remissinstanser, kända sakägare och närboende har givits möjlighet att lämna 
synpunkter på planärendet. 
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SAMMANFATTNING OCH KOMMENTARER TILL INKOMNA 
SYNPUNKTER 

Nedan återges och kommenteras inkomna synpunkter. De skriftliga yttrandena är 
diarieförda och finns på Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsas planavdelning. 

Samrådet gäller endast detaljplanen. Övriga delar av projektet som exempelvis själva 
byggnadernas exakta utformning eller placering, kan inte hanteras i detaljplanen, 
information och svar på frågor om detta finns på Orsa kommuns hemsida 
www.orsa.se/slipstenen. 

 
Y1 Länsstyrelsen Dalarna 
Samråd om detaljplan för Vård- och omsorgsboende på Stormyren, Orsa Kyrkby 24:8 
m.fl öster om Blästgatan i Orsa kommun 

Länsstyrelsen har för samråd mottagit rubricerad detaljplan, daterad i september 2020. 

 
Överprövningsgrundande synpunkter 

Länsstyrelsen har inte identifierat några överprövningsgrundande frågor enligt 11 kap. 
10 § plan- och bygglagen. 

 
Övrigt  

Buller 

Detaljplanen har tillgodosett buller på ett tillfredställande sätt men en planbestämmelse 
kopplat till skydd mot buller och uteplatser skulle detaljplanen kunna kompletteras med. 
T.ex. ”Skydd mot buller ska uppföras om uteplats placeras där bullernivåer, enligt 
planbeskrivningen, överskrider 50 dBA”. 

Naturskydd 

I planbeskrivningen framgår att ingrepp i alléerna kommer att ske. För att få dispens 
från biotopskyddsbestämmelserna så krävs ett särskilt skäl. Det särskilda skälet utreds i 
varje enskilt fall och en detaljplan behöver inte vara ett särskilt skäl för dispens. 
Detaljplanen bör därför anpassas så långt möjligt att dispens inte behöver sökas. Ett 
avslag vid en dispensprövning kan medföra att planen inte kan genomföras. 

Strandskydd 

Länsstyrelsen gör bedömningen att strandskyddet kan återinträda efter utförda åtgärder 
trots att det bedöms att det inte råder strandskydd där idag. Enligt MÖD får frågan om 
strandskydd och artificiella vattendrag bedömas från fall till fall. Dom 2013-10-14, Mål 
nr f 5418-13. 

Länsstyrelsen har möjlighet att upphäva strandskyddet vid små sjöar och vattendrag. 
Det planerade vattendraget kan i framtiden uppfylla villkoren för att en sådan prövning 
ska kunna göras. 



Dnr: OK KS 2019/01201 

Datum: 2021-11-12 

Samrådsredogörelse Detaljplan för vård och omsorgsboende på 
Stormyren i Orsa – Granskningshandling Sida 4 av 42 
 

Vatten 

Generellt bör det i planbeskrivning redogöras för när en grundvattenförekomst berörs. 
Det bör även framgå vilken hänsyn enligt miljöbalkens allmänna hänsynsregler som 
kommer att tas till grundvattenförekomsten i anläggningsskedet samt om vattenbalansen 
kan komma att ändras när regnvatten på tak och hårdgjorda ytor, som i naturliga fall 
skulle ha infiltrerats i marken, leds bort. 

Även om marken inte är lättgenomsläpplig i detta område samt att 
grundvattenförekomsten är så stor att den minskning av infiltration som planen innebär 
är försumbar, bör sådan information lyftas in i utredningar som rör planering av mark 
för att synliggöra eventuella konsekvenser för grundvattnet. 

Ur dagvattensynpunkt bör detaljplanen tydliggöras. Av handlingarna framgår att 
fastighetsägarna ansvarar för att förändra och sköta Skyttolabäcken i syfte att ta emot 
det dagvatten som samlas inom planområdet. Det har inte bestämts att va-
huvudmannaskapet ska vara enskilt, därav kan formuleringen tyckas motsägelsefull 
eftersom planområdet ingår i ett kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. 

Med anledning av det ovan nämnda har kommunen inte visat i tillräcklig omfattning att 
det finns förutsättningar för att säkerställa en godtagbar lösning för hanteringen av 
dagvattnet som generas inom planområdet. 

Vidare bör planhandlingarna kompletteras med redogörelse för beräknad belastning från 
planområdet samt kapacitet vid avloppsreningsverket. 

Kulturmiljö 

Länsstyrelsen har beslutat att lämna tillstånd till ingrepp i fornlämning L2000:3305 
(blästbrukslämning) i samband med planerade markarbeten (Dnr: 431-242-2020). 

Jordbruksmark 

Planområdet utgörs av jordbruksmark som används som betesmark, men det saknas 
beskrivning av hur planerna på att bebygga marken motiveras enligt 3 kap. 4 § 
miljöbalken. 

Samhällsskydd 

En kvantitativ risk- och sårbarhetsutredning har genomförts för att utreda riskerna för 
olycka med farligt gods på riksväg E45. Resultatet av utredningen visar att riskerna anses 
vara acceptabla och de förslag till försiktighetsåtgärder som presenteras i rapporten har 
fastställts via planbestämmelser på plankartan. 

Även översvämningsrisken är utredd och planbestämmelserna reglerar så att ett högsta 
beräknat flöde ska kunna hanteras. Detta genom att grundläggning och utrymningsvägar 
är i höjd med högsta beräknade flöde. 

Vid eventuell fortsatt planering, i anslutning till denna detaljplan, bör beaktas det 
område som i PM Geoteknik pekas ut med förekomst gyttja och rekommendationen att 
ingen exploatering sker. 

Det är positivt att kommunen aktivt gör åtgärder för att hantera ett föränderligt klimat. 
Bäcken som ska göras om så det blir större fördröjning av vatten i landskapet är positivt 
ur ett klimatanpassningsperspektiv då det är ett verktyg för att hantera stora 
nederbördsmängder. 
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Undersökningssamråd om betydande miljöpåverkan 

Kommunen har bedömt att miljöpåverkan inte kan antas bli så betydande att en 
strategisk miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken behöver göras. Länsstyrelsen delar 
kommunens bedömning att detaljplaneförslaget inte innebär betydande miljöpåverkan. 

Medverkat i beslutet 

Beslutet har fattats av enhetschef Fredrik Sandberg med Frida Ryhag som föredragande. 
I den slutliga handläggningen har också enheterna för kulturmiljö och samhällsplanering, 
landsbygd, mark- och företagsutveckling, miljöprövning och vattenverksamhet, 
miljötillsyn och efterbehandling, naturskydd, samhällsskydd och rättsenheten medverkat. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

 ...........................................................................................................................................................  
Planenhetens kommentarer 

Buller 
En bestämmelse om att gemensam uteplats ska finnas där de ekvivalenta bullernivåerna 
inte överskrider 50 dBA har införts.  

Naturskydd 
Inom planområdet bedöms det finnas flera alléer. Ingrepp i alléerna kräver dispens från 
det generella biotopskyddet. Två av alléerna är belägna i området där Skyttolabäcken 
preliminärt ska dras, men även det planerade boendet påverkar alléer. Det krävs även 
ingrepp i alléer längs Blästgatan för byggnation av det särskilda boendet. Orsa Lokaler 
AB har ansökt om dispens för nedtagning av allén längs Blästgatan då den höjning av 
gatan som detaljplanens genomförande kräver, antagligen innebär att gatan behöver bli 
bredare vilket påverkar den allé som växer intill gatan. Orsa Lokaler AB ska, när det är 
känt hur och om övriga alléer påverkas, även söka dispens för ingrepp i dessa. 

Strandskydd 
Länsstyrelsen har bedömt att det inte råder strandskydd på platsen idag. Om 
exploatören vidtar åtgärder i Skyttolabäcken så kan den enligt Länsstyrelsens bedömning 
i framtiden komma att omfattas av strandskydd. Eftersom detta kommer att inträffa 
efter att detaljplanen vunnit laga kraft, behöver exploatören inför exploateringen av 
området utreda om strandskydd råder och om åtgärder behöver vidtas med anledning av 
detta.  

Vatten 
Planbeskrivningen har förtydligats angående grundvattentäkten Boggas där det finns ett 
interimistiskt vattenskyddsområde. En utredning angående pålningens eventuella 
påverkan på grundvattnet har gjorts och planbestämmelse om pålning införts.  

Hanteringen av dagvatten ska följa Orsa kommuns dagvattenpolicy och riktlinjer. 
Markförhållandena gör att endast en mindre del av nederbörden kan antas infiltrera i 
dagsläget. Tillförsel av grundvatten till vattentäkten Boggas bedöms därför inte heller 
minska i nämnvärd omfattning till följd av exploateringen.  

Takytan uppskattas till ca 5000 m2 och den hårdgjorda markytan till 3500 - 5000 m2. Då 
infiltrationsmöjligheterna är begränsade kommer dagvatten från tak och hårdgjorda ytor 
att fördröjas i svackdiken på kvartersmark innan det ansluter till Skyttolabäcken. Bäcken 
kommer att ges en ny dragning med djupare fåra och en öppen vattenspegel. Dagvatten 
från planområdet beräknas ändå få ett något snabbare förlopp än i dag. Detta 
kompenseras av att planerad vattenspegel fördröjer vattnet i Skyttolabäcken.   
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En beräkning av Skyttolabäckens 100-årsflöde har gjorts vilken visar att trumman under 
Blästgatan, i södra delen av planområdet, med knapphet klarar ett 100-årsflöde. 
Trumman behöver bytas ut eller kompletteras med ytterligare en trumma och passagen 
ska då dimensioneras för att klara ett 100-årsflöde, uppräknat med klimatfaktor. Vid 
höga flöden i Skyttolabäcken, betydligt högre än 100-årsflöden, kommer Moravägen att 
fungera som en fördämning upp till nivån + 166,5 då vägen vid korsningen Skyttsvägen 
kommer att översvämmas. Bebyggelsen i planområdet har en lägsta grundläggningsnivå 
om + 166,8 m.ö.h. i RH 2000 med anledning av risk för översvämning från Orsasjön 
vid högsta beräknat flöde. Detta innebär att bebyggelsen även kommer att ha tillräckligt 
hög grundläggningsnivå med avseende på höga flöden i Skyttolabäcken. 

Texten i planbeskrivningen om ansvaret för bäcken förtydligas. Skyttolabäcken kommer 
att ligga inom bestämmelsen NATUR vilket är allmän plats med kommunalt 
huvudmannaskap men exploatören Orsa Lokaler ska bygga om bäcken och därefter 
även ansvara för drift och skötsel av området. Verksamhetsområdet för dagvatten kan 
komma att utökas vilket innebär att den i så fall kan komma att ingå i det allmänna 
dagvattennätet. Planbeskrivningen i samrådsskedet beskrev felaktigt att området är 
kommunalt verksamhetsområde för VA och dagvatten men verksamhetsområden ska 
utökas efter att detaljplanen vunnit laga kraft. 

Information om reningsverkets nuvarande kapacitet och ungefärlig förväntad ökad 
belastning har förts in i planbeskrivningen. 

Jordbruksmark 
Jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs 
för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett 
från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.  

Området utgörs till stor del av vad som bedöms vara brukningsvärd jordbruksmark. 
Jordbruksmarken består till största delen av betesmark förutom i den nordöstra delen 
som är åkermark. Den norra delen av detaljplanens kvartersmark har efter samrådet 
utgått men den nordöstra kvarstår och den föreslås planläggas som NATUR, för att 
Skyttolabäckens nya dragning ska inrymmas inom allmänplatsmark.  

Det planerade särskilda boendet och övriga vårdfunktioner bedöms vara ett väsentligt 
samhällsintresse då det föreligger ett stort behov av att bostäder för Orsas äldre de 
närmaste åren. Orsa kommun har en åldrande befolkning och stort behov av platser för 
särskilt boende. Fram till år 2050 beräknar statistiska centralbyrån att antalet personer 
som är 80 år och äldre i Orsa ska öka med 64%. Denna grupp utgör idag 7,5% av 
befolkningen. År 2050 beräknas andelen vara 12,2%. 

I översiktsplanen för Orsa, 2019-11-01, anges bland annat att ett nytt särskilt boende ska 
ha en central placering. Kommunen har även bedömt att ett särskilt boende behöver ha 
god tillgång till kollektivtrafik, då de boende ofta inte kan ta sig längre sträckor på egen 
hand. Ett centralt läge underlättar även för anhöriga att besöka de boende och för 
arbetspendling med kollektiva färdmedel eller med gång- och cykel, vilket också 
förespråkar en central placering. Det är även viktigt att transporter till och från tvätt och 
mellan tillagningskök och beredningskök fungerar väl, vilket platsen också uppfyller.   

Områdets storlek gör det möjligt att skapa en bra utemiljö med uteplatser i bullerskyddat 
läge. Dessutom möjliggör markytans storlek en större flexibilitet i val av utformning av 
byggnaden.  
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Det finns få andra obebyggda platser av den storlek som krävs och med ett centrumnära 
läge och som inte är belägna på jordbruksmark eller inom strandskydd, vilket är 
anledningen till att aktuell plats behöver ianspråktas för det särskilda boendet. 
Information om detta förs in i planbeskrivningen. 

Samhällsskydd 
Det norra området utgår ur planen då det i dagsläget inte finns direkta önskemål om att 
bebygga området och då det skulle medföra för stora kostnader för att göra marken 
lämplig. Ett mindre område med sämre grundläggningsförutsättningar kvarstår i den 
nordöstra delen men marken korsprickas. 

 

Y2 PostNord 
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket 
bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden 
på postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord samtliga 
postoperatörer som är verksamma i det aktuella området. 

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med hänsyn till 
arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i 
praktiken behöver utdelningen standardiseras. 

Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i en 
lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en 
fastighetsbox på entréplan. 

Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog 
gällande godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation. 

En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adressen.
 ...........................................................................................................................................................  

Planenhetens kommentar 

Planenheten noterar informationen. Den exakta utformningen på bebyggelse och 
tillfarter inom bebyggelsen styrs inte i detaljplanen. Det ligger i fastighetsägarens intresse 
att det är möjligt att dela ut och ta emot post i området. Informationen har 
vidarebefordrats till fastighetsägaren. 

 

Y3 Brandkåren Norra Dalarna 
Yttrande angående detaljplan för vård- och omsorgsboende på Stromyren, Orsa 
kyrkby 24:8 

Sedan Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa anhållit om BRANDS yttrande får vi 
meddela följande: 

• Byggnader ska vara åtkomliga för brandkåren vid räddningsinsatser. Uppfylls inte detta 
via gatunätet ska särskild räddningsväg anordnas som ger god framkomlighet. 

• Avståndet från brandkårens uppställningsplats för fordon till angreppsväg i byggnaden 
bör inte överstiga 50 meter. 

 ...........................................................................................................................................................  
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Planenhetens kommentar 

Planenheten noterar informationen. Detaljplanen reglerar inte byggnadernas exakta 
utformning eller placering utan detta bestäms i bygglovskedet. En grusad räddningsväg 
kommer att anläggas i enlighet med Boverkets byggregler (BFS 2011:26) och i samråd 
med den lokala räddningstjänsten på en nivå om + 166,8 m.ö.h. i RH 2000 för att klara 
högsta beräknade flöde. Dagligdags kommer räddningsvägen intill byggnaderna att ingå i 
det interna gångvägsnätet. Räddningsvägen på kvartersmarken ansluter till Blästgatan 
och gatan höjs mellan det planerade boendet och räddningstjänsten för att vara belägen 
över högsta beräknade flöde. 

Det är möjligt med uppställningsplats nära byggnaderna.  
 

Y4 TeliaCompany (Skanova) 

TeliaCompany (Skanova) har tagit del av planbesked för vård‐ och omsorgsboende på 
Stormyren i Orsa kommun, och låter framföra följande: 

Yttrande 

Generellt önskar Skanova att så långt som möjligt behålla befintliga tele‐anläggningar i 
sitt nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i 
samband med flytt. 

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra 
exploatering förutsätter Skanova generellt att den part som initierar åtgärden även 
bekostar den. 

Skanova önskar ett U‐område för Skanovas ledningar, se bif karta.  

Skanova utgår från att nödvändiga åtgärder i telenät till följd av planförslaget kommer 
att framgå av planhandlingarna. 

Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg‐format för att infogas på 
plankartan. Kontakta https://www.ledningskollen.se
 ...........................................................................................................................................................  

Planenhetens kommentar 

Skanova har teleledningar dels längs med väg 45, dels längs med Blästgatan. Det bedöms 
inte behövas någon flytt av ledningarna men om det skulle bli aktuellt får parterna 
komma överens om hur detta ska genomföras och bekostas. 

Inget u-område läggs in då det inte är helt klarlagt att ledningarna kommer att ligga kvar 
på nuvarande plats. 
 

Y5 Ellevio 
Detaljplan för Vård- och omsorgsboende på Stormyren 

Ellevio har tagit del av detaljplanen för Vård- och omsorgsboende på Stormyren. 

Och har inget att erinra. 

Ev frågor besvaras av Magnus Fredriksson tel 054-644 37 25
 ...........................................................................................................................................................  

Planenhetens kommentar 

Planenheten noterar informationen. 
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Y6 Lantmäteriet 
YTTRANDE I ÄRENDE LM2020/023478 

Detaljplan för vård- och omsorgsboende på Stormyren 

Vid genomgång av planförslagets samrådshandlingar (daterade 2020-09-08) har följande 
noterats: 

I planbeskrivningen står att ledningsrätt finns inom området för dels 
fjärrvärmeledningar och dels va-ledningar. Jag kan i fastighetsregistret inte se att så 
skulle vara fallet.
 ...........................................................................................................................................................  

Planenhetens kommentar 

Ingen ledningsrätt finns idag i fastighetsregistret och planbeskrivningen korrigeras 
därför i enlighet med Lantmäteriets yttrande. ADVEN som äger fjärrvärmeledningarna 
och NODAVA som äger VA-ledningarna är hörda i samrådet. 

 

Y7 Kollektivtrafikförvaltningen Region Dalarna 

Svar på samrådsremiss 
Detaljplan för Vård- och omsorgsboende på Stormyren. 

Kollektivtrafikförvaltningen Region Dalarna tackar för inbjudan till samrådet och har 
tagit del av samrådsunderlaget. 

Området som planen avser ligger nära befintlig kollektivtrafik; 100 meter från närmaste 
busshållplats, ca 430 meter fågelvägen från tågstationen respektive 590 meter gångvägen 
från Orsa station. Detta får anses vara tillräcklig även för den planerade byggnationen, 
framförallt avståndet till närmaste busshållplats. Den bussen går inte ofta men det är 
möjligt att lägga till turer om detta skulle visa sig nödvändigt. Förvaltningen har därför 
inget att erinra.
 ...........................................................................................................................................................  

Planenhetens kommentar 

Planenheten noterar informationen. 

 

Y8 Miljönämnden Mora Orsa 

Yttrande över detaljplan för vård- och omsorgsboende på Stormyren, Orsa Kyrkby 
24:8, Orsa kommun, Kommunstyrelsens dnr OK KS 2019/01201 
 
Beslut 

Mora Orsa miljönämnd har inga invändningar mot upprättad detaljplan men det bör 
nämnas i planbeskrivningen att aktuellt område ligger inom interimistiskt 
vattenskyddsområde för vattentäkten Boggas. 
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Bakgrund 

Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa har upprättat ett förslag till detaljplan för vård- 
och omsorgsboende på Stormyren, mellan Blästgatan och E45.
 ...........................................................................................................................................................  

Planenhetens kommentar 

Information om det interimistiska vattenskyddsområdet förs in i planbeskrivningen. 
Efter att samrådet avslutats framkom information om att den föreslagna 
grundläggningsmetoden (pålning) kunde påverka grundvattenförekomsten negativt. En 
utredning har tagits fram för att klarlägga om och i så fall hur pålning ska göras för att 
inte riskera negativ påverkan på grundvattentäkten. Detaljplanen kompletteras med 
bestämmelse om hur pålningen får utföras.  

 

Y9 Svenska Kraftnät 
Yttrande angående samråd om detaljplan för vård- och omsorgsboende vid 
Stormyren, Orsa kyrkby 24:8 i Mora kommun 

Ert diarienummer: OK KS 2019/01201 

Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har ingenting att 
erinra mot upprättat förslag. Vi har inga anläggningar i anslutning till det aktuella 
området men det kan finnas regionnätsledningar i närheten, regionnätsägaren bör därför 
höras i samrådet. 

Eftersom Svenska kraftnät inte har några synpunkter och inte har några ledningar i 
anslutning till aktuellt område anser vi att detta ärende är avslutat från Svenska kraftnäts 
sida. Därmed önskar vi inte medverka i det fortsatta remissförfarandet för aktuellt 
ärende, förutsatt att planområdet inte förändras. Vid eventuella frågor är ni välkomna att 
höra av er till oss. 

Svenska kraftnät vill passa på att informera om att våra anläggningsobjekt finns att 
hämta via Geodataportalen, www.geodata.se. som WMS eller som en shape-fil. 
Informationen innehåller den geografiska positionen för Svenska kraftnäts ledningar, 
stolpar, stationer och stationsområden. Utöver den geografiska positionen finns 
uppgifter om förläggningssätt (luftledning, kabel etc.) och spänningsnivå för våra 
ledningar. Vid produktion av kartor där Svenska kraftnäts geografiska anläggnings-
information används ska följande copyrighttext framgå: ”© Affärsverket svenska 
kraftnät”. 

För övergripande information rörande Svenska kraftnäts framtida planer för 
transmissionsnätet för el hänvisar vi till Systemutvecklingsplan 2020-2029. Dokumentet 
finns publicerat på vår webbplats, www.svk.se.
 ...........................................................................................................................................................  

Planenhetens kommentar 

Planenheten noterar informationen. Regionnätsägaren Ellevio har hörts i samrådet. 
Svenska kraftnät kommer inte att remitteras i den fortsatta planprocessen. 
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Y10 NODAVA 
Yttrande angående förslag till ny detaljplan för Vård- och omsorgsboende på 
Stormyren, SÄBO  

Orsa Vatten och Avfall AB (OVA) har erhållit handlingar för rubricerat ärende för 
yttrande. På uppdrag av OVA lämnar Nodava följande yttrande. 

Orsa Vatten och Avfall AB har en pumpstation för spillvatten med tillhörande ledningar 
inom detaljplaneområdet, se kartbild. Pumpstationen markerad med röd cirkel och 
tillhörande ledningar markerade med röda heldragna linjer.  

Vi önskar att placeringen av pumpstationen inkl. ledningar skyddas.  

I övrigt hänvisar vi till Nodavas tidigare yttranden i ärendet i samband med utsänd 
undersökningsblankett. 

Stadsbyggnadsförvaltningens kommentar: I yttrandet hänvisas till NODAVAs yttrande i ett 
församråd via undersökningsblankett. Här följer Stadsbyggnadsförvaltningens sammanfattning och 
tolkning av detta tidigare yttrande: 

Verksamhetsområde för VA och dagvatten gränsar till planområdet och det finns möjlighet att utöka 
verksamhetsområdet till att innefatta planområdet. 

I det fall att Skyttolabäcken, i de avsnitt som den fungerar som recipient för den kommunala 
dagvattenanläggningen, bedöms behöva byta huvudman från samfällighet till kommun/VA-huvudman 
kan sannolikt detta ske under förutsättning att inte kommunen/VA-kollektivet behöver ansvara för 
befintliga föroreningar i området som inte är relaterade till den kommunala dagvattenavledningen. 

Planområdet ligger inom Boggas interimistiska vattenskyddsområde. 

Det långsiktiga arbetet med avfall ska sträva mot att framhäva avfall som en viktig resurs. 
Avfallsplanen fastställer de mål som kommunen vill uppnå inom avfallsområdet och vilka åtgärder som 
man avser att vidta för att nå målen. Vid detaljplaneläggning, fastighetsbildning och byggnation ska 
avfallsfrågorna beaktas. Bebyggelseutformningen ska erbjuda plats för källsortering och fastighetsnära 
insamling av såväl hushållsavfall som förpackningar och returpapper både inne i bostäderna och på 
fastigheten där avfallet ska hämtas. Det gäller även för de verksamhetsdelar och personalutrymmen som 
kommer att inrymmas på platsen. Platser för avfallsinsamling ska så långt möjligt placeras där man 
naturligt passerar och så att de är lättillgängliga. Planeringen ska väga in plats för avfall, transporter 
och en tilltalande funktionell utformning. 

Den ÅVS som ligger nära området är endast till för hushållens förpackningar. Verksamheter får inte 
använda den. Det är osäkert om ÅVS:en blir kvar i och med den nya avfallsförordningen. 

Vid planering för avfallshantering vid äldreboenden är det viktigt att tänka på var man placerar 
behållarna, så man undviker att köra genom områden där de boende uppehåller sig. 

Yttrande från NODAVA Avfall i rubricerat ärende: 

Vid detaljplaneläggning, fastighetsbildning och byggnation ska avfallsfrågorna beaktas. 
Bebyggelseutformningen ska erbjuda plats för källsortering och fastighetsnära insamling 
av såväl hushållsavfall som förpackningar och returpapper både inne i bostäderna och 
på fastigheten där avfallet ska hämtas. Det gäller även för de verksamhetsdelar och 
personalutrymmen som kommer att inrymmas på platsen. Platser för avfallsinsamling 
ska så långt möjligt placeras där man naturligt passerar och så att de är lättillgängliga. 
Hänsyn ska även tas till vägarnas utformning för avfallstransporter. 
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Föreskrifter om avfallshantering och riktlinjer finns tillgängliga hos Nodava, och kan 
läsas på www.nodava.se 

I direkt anslutning till planområdet finns idag en publik station för återvinning av 
förpackningar (ÅVS). Den är dock till för hushållens förpackningsmaterial, varför det 
ska finnas en egen hantering av förpackningsmaterial för denna verksamhet, enligt 
ovanstående text. Dessutom är det oklart om ÅVS:en kommer att bli kvar på platsen 
med tanke på den nya förordning som trätt i kraft, där producenterna fått ett utökat 
ansvar att samla in fastighets-/kvarters-/bostadsnära, samt med tanke på utformningen 
av aktuellt planområde. 

Vid planering för avfallshantering vid äldreboenden är det viktigt att tänka på var man 
placerar behållarna, så man undviker att köra genom områden där de boende uppehåller 
sig. Ur arbetsmiljösynpunkt är det också en stor fördel om det kan anläggas en 
rundkörningsslinga för fordonen, så man undviker farliga moment vid t.ex. vändning. 

 ...........................................................................................................................................................  

Planenhetens kommentar 

Yttrande från OVA och NODAVA Avfall inkom i två separata skrivelser, men redovisas och 
behandlas här tillsammans. 

I granskningsförslaget finns två E-områden för pumpstation och vattenkiosk 
utplacerade. I det sydligaste finns en befintlig anläggning men p.g.a. Blästgatans höjning 
behöver denna antingen höjas eller flyttas. Vid tidpunkten för beslut om granskning är 
det ännu inte utrett vilken av de två placeringarna som är mest ekonomiskt fördelaktig 
och därför redovisas båda områdena. Inför antagandet kommer ett av områdena att 
utgå.   

Kommunens intention är att verksamhetsområde för vatten och spillvatten utökas så att 
det innefattar planområdet. Verksamhetsområde för dagvatten kan komma att utökas. 
Information om detta förs in i planbeskrivningen. 

Det finns inga föroreningar inom planområdet registrerade i länsstyrelsens databas över 
förorenad mark. Däremot har exploatören låtit utföra provtagningar i bäckens närhet 
för att klarlägga att föroreningar från uppströms liggande industrier inte finns i bäckens 
närhet. De uppmätta halterna ligger under gränsvärdena.  

Miljöprovtagning för glykol har gjorts i oktober 2021. Analysresultaten visar inte på 
föroreningar av glykol i anslutning till slangen.  

Information om att planområdet ligger inom det interimistiska vattenskyddsområdet för 
Boggas förs in i planbeskrivningen. Efter samrådet har det framkommit farhågor om att 
pålning, som är den föreslagna grundläggningsmetoden i området, kan påverka 
grundvattenförekomsten negativt. En utredning har tagits fram vilken visar att pålning 
kan genomföras och att pålningen inte behöver göras ner till berggrunden. Detaljplanen 
har kompletterats med bestämmelse om detta.  

Vad gäller avfall så styr inte detaljplanen exakt utformning av bebyggelse och vägar 
inom området, men detaljplanen ger möjlighet till en bra hantering av avfall. 
Information om att avfallsplanens föreskrifter ska följas vid byggnation förtydligas i 
planbeskrivningen. 
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Y11 Liberalerna Orsa 
Kära ni, 

Liberalerna är ett parti som genom hela sin historia drivit frågor om förbättringar för 
våra äldsta. Vi vill ta detta tillfället i akt för att uttrycka vår synpunkt i denna fråga om 
byggandet av ett äldreboende på Stormyren i Orsa. 

Först måste vi säga att vi måste ingjuta i våra barn från en ung ålder att ha en stor 
tillgivenhet och respekt för äldre. 

Förlusten av traditionella värden gör äldre människor alltmer marginaliserade, och även 
ignoreras, vilket innebär deras uppenbara meningslöshet för ett samhälle som drivs 
endast av brådska, stress och materiella värden. 

Vi måste alla tänka att en dag kommer vi också att vara äldre och vi kommer att vilja bli 
värderade och respekterade, som vi förtjänar. 

Det är därför, om vi analyserar alla dessa aspekter vill vi poängtera att byggandet av ett 
äldreboende nära naturen här i Orsa skulle ge fördelar i sin helhet för våra kära seniorer. 
Flera studier har talat om vikten av naturen att må bättre. 

Så, vi måste ta detta tillfället att ge våra kära årsrika ny bostad nära vår vackra natur.  
Dessa naturliga utrymmen är en terapi som matar den mentala och känslomässiga hälsan 
hos våra seniorer. 

Vi vill därmed säga att byggandet av ett äldreboende på Stormyren är inte – enlig vår 
synpunkt - den föredragna eller lämpliga platsen, för byggandet av ett lugnt hem för våra 
kära årsrika. Ge våra kära en ny bostad nära vår vackra natur.
 ...........................................................................................................................................................  

Planenhetens kommentar 

Platsen för det särskilda boendet är vald utifrån några olika faktorer, bland annat ytans 
storlek och närheten till centrum. Det finns få obebyggda ytor nära centrum som är 
tillräckligt stora för att rymma det planerade särskilda boendet. Kommunstyrelsen 
beslutade 2019-09-30 att ge dåvarande Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
genomföra detaljplaneläggning för särskilt boende på denna plats (KS § 117, 2019-09-
30). Mer information om kommunens olika överväganden och ställningstaganden finns i 
dokumentet PM Slipstenen, OK KS 2019/00334-26, 735. 

 

Y12 Moderaterna Orsa 
Yttrande angående Detaljplan för Vård- och omsorgsboende på Stormyren 

Moderaterna har under lång tid engagerat sig i frågan om hur kommunen ska lösa sina 
boendebehov för omsorgen. Moderaterna reserverade sig mot 
kommunfullmäktigebeslutet den 30 september 2019 om att bygga nytt särskilt boende 
på Stormyren. Det främsta motivet från Moderaterna för reservationen var att 
beslutsunderlagen ansågs vara bristfälliga. Moderaterna ansåg att lokaliseringen 
Stormyren var olämplig ur flera aspekter, och att fler alternativ borde ha undersökts 
djupare. Enligt Moderaterna blir det uppenbart i samrådshandlingarna att Stormyren är 
en mycket olämplig lokaliseringen för äldreboende. Moderaterna vill särskilt lyfta fram 
följande synpunkter mot förslaget: 
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• Planförslaget avviker från översiktsplanen och marken har i tidigare planläggning inte 
ansetts vara avsedd för byggande av bostäder. Samrådshandlingarna, med dess 
undersökningar, styrker tidigare överväganden om markens användning. Marken är 
olämplig för bostäder. 

• Samrådshandlingarna visar att marken vid Storgärdet är en teknisk och ekonomisk risk. 
Oavsett eventuella tekniska lösningar, så är framförallt de ekonomiska riskerna alltför 
stora för kommunen. Moderaterna erfar att de ekonomiska kalkylerna för Storgärdet 
varit och är alltför optimistiska. 

• I en enkät som Orsabostäder gjorde 2019 för åldrarna 55 – 85+ i Orsa svarade 77,4 % 
att det är viktigt eller helt avgörande att äldreboende är beläget i tyst och lugnt område. 
Enligt Moderaterna är det uppenbart att den aktuella lokaliseringen på Stormyren inte 
tillfredsställer detta. Förslagets bullerproblematik måste sättas i relation inte bara till 
riktvärden utan också i relation till vilken lugn och tyst miljö som andra bättre 
lokaliseringar hade kunnat ge. 

• Planförslaget ger en instängd och barrikaderad utemiljö för att minska problemen 
främst från den närliggande och starkt trafikerade E45, såväl dagtid som all tung trafik 
som kommer att köras nattetid. Den konstgjorda parkmiljön som föreslås runt boendet 
blir starkt avvikande i jämförelse med de vackra vyer och kulturmiljöer som orsabor 
annars är vana vid. Moderaterna anser att andra lokaliseringar kunde ge trivsammare 
miljö och även god tillgänglighet för service. 

Moderaterna i Orsa anser att planförslaget ska dras tillbaka och att kommunen ska 
undersöka andra lokaliseringsalternativ.
 ...........................................................................................................................................................  

Planenhetens kommentar 

Platsen för det särskilda boendet är vald utifrån några olika faktorer, bland annat ytans 
storlek och närheten till centrum. Det finns få obebyggda ytor nära centrum som är 
tillräckligt stora för att rymma det planerade särskilda boendet. Kommunstyrelsen 
beslutade 2019-09-30 att ge dåvarande Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
genomföra detaljplaneläggning för särskilt boende på denna plats (KS § 117, 2019-09-
30). Mer information om kommunens olika överväganden och ställningstaganden finns i 
dokumentet PM Slipstenen, OK KS 2019/00334-26, 735. 

Marken har efter genomförda geotekniska utredningar bedömts vara tekniskt och 
ekonomiskt byggbar. 

En bullerutredning har tagits fram vilken visar att gällande riktvärden för buller, enligt 
Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader inte överskrids, under 
förutsättning att uteplatser placeras skyddat. En planbestämmelse införs med lydelsen 
att gemensam uteplats ska finnas där bullernivån inte överskrids. 

Detaljplanen styr inte byggnadernas och utemiljöernas exakta utformning. Mer 
information om projektet finns på www.orsa.se/slipstenen. 
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Y13 Kristdemokraterna i Orsa 
Synpunkter på detaljplan för Vård- och omsorgsboende på Stormyren 

Citat ur rubriken, Tidigare ställningstaganden 

Planförslaget avviker från nyligen antagen översiktsplan – med utsikt mot 2035, där aktuell plats 
anges som markanvändning, Natur. Av den anledningen handläggs ärendet med utökat planförfarande 
enligt plan-och bygglagen, PBL 2010:900. Det anges i samrådskungörelsen att en undersökning av 
miljöbedömning har upprättats för detaljplanen och att den inte bedöms medföra en betydande 
miljöpåverkan. Vidare anges att en lokaliseringsprövning gjorts där aktuell plats med sitt centrala läge 
funnits vara bäst lämpad för denna typ av samhällsviktig verksamhet. 

…………. 
INLEDANDE SYNPUNKTER FRÅGOR OCH FÖRSLAG 

Kristdemokraterna menar att planförslaget avsevärt skönmålar verkligheten. Vi beklagar 
att en majoritet beslutat att förlägga kommunens nya särskilda äldreboende till 
Stormyren, trots att lokaliseringen medför många olägenheter och kostsamma åtgärder 
på grund av dåliga markförhållanden. Planens påstående att boende och personal 
kommer att ha nära till centrumfunktioner i Orsa centrum stämmer inte med 
verkligheten. Särskilt för äldre är det ett fjärmande från centrum. Närheten till 
vårdcentralen offras. En möjlig lokalisering kring det centrala området kring Orsagården 
hade varit ett bättre alternativ. Omsorgen om våra svagaste äldre är värd en bättre 
placering än i detta vattensjuka område. Vi är besvikna på den undermåliga 
lokaliseringsprövningen. 

Vi föreslår: 

1. Att ny lokaliseringsprövning genomföres (Ex lokalisering Orsagården ej 
slutprövat) 

2. Att markanvändningen NATUR på Storgärdet bibehålles 

3. Att en fördjupad strategisk miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning 
genomföres, av en opartisk utredare 
 
MILJÖ och HÄLSA 

A. Förorenad mark 

Ingenting nämns i planen om att Stiftelsen Hyresbostäder i början av 70-talet inom hela 
storgärdesområdet anlade 40 000 meter jordvärmeslang för uppvärmning av Målar- och 
Murargrändsområdet. När anläggningen togs ur bruk tömdes slangarna, men…. det går 
inte att utesluta att vätska, troligen glykol, blivit kvar i djupare slangpartier. Vid den 
besiktning som utfördes av MAVACON 2019, grävdes två provgropar, i vilka 
slangrester efter jordvärmeanläggningen återfanns. 

Slangarna låg på 0,8 m djup och på ett avstånd av 1,5 m från varandra. Slangarna är 
nergrävda på båda sidor om Skyttolabäcken i ojämn mark och ligger således inte plant 
inom området. Jordvärmeanläggningen tilläts med kunskap om att marken för övrigt 
inte borde användas för byggnation utan endast utgöra odlings- och betesmark. 
Försiktighetsprincipen borde gälla även idag. 
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Förslag/fråga 4: 

Med hänvisning till Miljöbalkens 9 kap. §1, 2, 3 och kap 10 §2 och §3 föreslår vi 
att i planen införs krav på undersökning av eventuell förekomst av miljöfarlig 
substans. 

B. Skyttolabäcken, dagvattenföring, översvämningsrisk och strandskydd 

Skyttolabäcken har idag karaktär av grävt dike men torde från urminnes tider ha funnits 
och följt den lägsta nivån i området. Idag går inte någon siljansöring upp i bäcken, 
däremot kan det finnas rester av inplanterad öring. Naturligtvis skulle en restaurering av 
bäcken med flera vattenspeglar gynna landskapsbilden och en framtida naturlig 
öringstam. Det kräver sannolikt även åtgärder nedströms. Som ursprunglig öringbärande 
bäck, omvandlad och uträtad av människan i odlingslandskapet, är det trots allt en bäck. 
Planen anger den dessutom idag som öringbärande. 

Vi ställer oss frågande inför hanteringen att betrakta bäcken som ett dikningsföretag och 
därmed helt kringgå Miljöbalkens 7 kap 18§ och Plan-och bygglagens 4 kap §17. 
(2014:1014) 

Vill vi framgent dessutom se bäcken som en levande miljö med fisk och fågelliv är det 
väl knappast ett dikningsföretag? 

Förslag/fråga 5: 

Hanteringen av Skyttolabäcken bör bättre föredragas i planen. Är Länsstyrelsen 
informerad och medveten om kommunens hantering när det gäller upphävandet 
av strandskyddet? 

Enligt planen, ska bäcken dessutom ges status av kommunal dagvattenanläggning. 
Exploatören har även erhållit markavvattningstillstånd hos länsstyrelsen. Så sent som 
2020-10-26 behandlade Kommunstyrelsen regler kring dagvatten, dagvattenpolicy och 
riktlinjer. Är en reningsprocess av dagvattnet inte nödvändig om vi ska leva upp till vad 
som anges i dokumentet om strategisk miljöbedömning? - ”I detaljplanen ska 
Skyttolabäcken ges bättre biologiska förutsättningar att rymma fågelliv och fisk”. 

Förslag/fråga: 6 

Bättre beskrivning av hur dagvattenföring avses fungera avseende parkeringsytor 
byggnationsområde och andra hårdytor efterlyses. Planen anger ingen rening av 
dagvattnet före utfall i bäcken. Hur är det tänkt? Ska visionen om en fiskförande 
bäck förverkligas måste någon form av rening ske samt restaurering av bäcken 
nedströms Orsasjön? 

Förslag/fråga 7: 

Är den nya policyn och de nya riktlinjerna beaktade i detta pågående planarbete? 

Vilka eventuella avvikelser från dagvattenpolicyn och dagvattenriktlinjerna finns 
i detaljplanen? Hur hanteras i förekommande fall dessa avvikelser? 

Man kringgår problemet med översvämningsrisk genom att fylla ut och höja marken 
med 0,5 meter över risknivån och dessutom förbereda för invallning. Tidigare 
bedömningar att Storgärdet är olämpligt som byggmark, borde fortsättningsvis gälla. 

C. E45 och transport av farligt gods, luftförorening och buller 

Planområdets läge i en svacka i anslutning till E45 innebär risk för skadliga 
luftföroreningar, speciellt känsligt för svaga äldre. Den tunga trafiken ger upphov till 
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partiklar av gummi, asfalt, asbest och metall från dubbar och vägbana som i 
mikroformat kan bidra till luftvägs – och andningssvårigheter. 

Förslag/fråga 8: 

Detaljplanen bör kompletteras med en analys av graden av luftföroreningar i 
planområdet. 

När det gäller bullernivåer överskrides angivna riktvärden för uteplatser intill husfasader, 
ett brott mot angivna nivåregler enligt lagstiftningen. Nivån går möjligen att eliminera 
med höga lokala bullerskydd. Bullerskydd motverkar ambitionen att försköna infarten 
mot Orsa och lokala bullerskydd nära fastigheten kan av de boende upplevas som 
stängsel. 

Varför bygga ett äldreboende 70 meter från en transportled för farligt gods längs E45, 
när säkerhetsavståndet enligt länsstyrelsens vägledning bör vara 150 meter. En icke 
oväsentlig del tung trafik passerar E45 inte minst nattetid, dessutom ökande i snabb 
takt. 

Förslag/fråga 9: 

Är det inte uppenbart att, enligt Boverkets Allmänna råd BFS 2020:2, som för 
ekvivalenta ljudnivåer anger 40 – 45 dBA, nattetid respektive dagtid, påvisar att 
vald lokaliseringsplats vid Stormyren inte är lämplig för denna typ av 
samhällsviktig verksamhet. 

Sammanfattning 

Att få vara med att planera och bygga ett nytt boende för våra äldre och svaga i Orsa, är 
den finaste och kanske den viktigaste uppgiften vi får vara med om i nutid - en plats 
med förutsättningar till att skapa hemkänsla och ljus, under senare delen av livet där 
glädje, trivsel och värdighet kan spira. En egen plats att vara stolt över, en miljö som kan 
förgylla och kanske också förlänga den friska delen av åldrandet. Det är den önskan vi 
bär med oss i det politiska arbetet. Något vi med glädje vill försöka bidra med så gott vi 
kan, i samarbete med alla som bär samma vision! 

Må planarbetet vara ett led i den strävan! 

 ...........................................................................................................................................................  

Planenhetens kommentar 

Se även svar på yttrande Y11 Liberalerna Orsa och Y12 Moderaterna Orsa. 

Fråga 1 och 2 
Platsen för det särskilda boendet är vald utifrån några olika faktorer, bland annat yta och 
närhet till centrum. Det finns få möjliga ytor nära centrum som är tillräckligt stora för 
att rymma det planerade särskilda boendet. Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-30 att 
ge dåvarande Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra detaljplaneläggning 
för särskilt boende på denna plats (KS § 117, 2019-09-30). Kommunen har utrett hur 
stort behovet är av olika typer av vårdboenden och hur stort behovet förväntas bli. Idag 
har kommunen 88 platser i särskilt boende fördelat på två boenden, Lillåhem och 
Orsagården. Lillåhem kommer att fortsatt användas för boende, bland annat så kallat 
trygghetsboende för personer med mindre vårdbehov, medan det nya boendet 
Slipstenen kommer att rymma så kallat särskilt boende för mer vårdbehövande. 
Orsagården ägs inte av kommunen. Slipstenen planeras rymma drygt 100 boende. Mer 
information om kommunens överväganden finns i dokumentet PM Slipstenen, OK KS 
2019/00334-26, 735 som man kan få ta del av genom att kontakta kommunens växel. 
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Fråga 3 
Det är kommunen som bedömer om en detaljplan kan medföra betydande 
miljöpåverkan, vilket i så fall föranleder att en strategisk miljöbedömning ska göras. 
Kommunen har bedömt att detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan. 
Länsstyrelsen har remitterats i frågan i samrådet och de delar kommunens bedömning. 

Fråga 4 

Den äldre jordvärmeanläggningen är tömd. Miljöprovtagning för glykol har gjorts i 
oktober 2021. Analysresultaten visar inte på föroreningar av glykol i anslutning till 
slangen.  

Fråga 5-7 
Den del av Skyttolabäcken som omfattas av planområdet ingår sedan 1937 i Stormyrans 
markavvattningsföretag (sk dikningsföretag). Detta är dock inte samma sak som att 
vattnet klassas som dike, utan detta är en bedömning som kommunen har gjort. 
Länsstyrelsen är informerad om detta. Kommunalt verksamhetsområde för dagvatten 
kan komma att utökas för att omfatta detaljplaneområdet. Större delen av 
Skyttolabäcken ligger inom detaljplaneområdets användning Natur som är allmän plats 
med kommunalt huvudmannaskap. Dagvatten från parkeringsytor ska enligt 
planbeskrivningen avledas via svackdiken innan vattnet når bäcken vilket innebär 
fördröjning och en viss möjlighet för partiklar att avsättas. Dagvattnet från området 
bedöms inte bli förorenat i någon högre grad. Dagvattenhanteringen ska följa 
kommunens dagvattenpolicy och -riktlinjer, vilka även ska beaktas i bygglovet. 

Detaljplanen har ett krav på lägsta grundläggningsnivå för att bebyggelsen inte ska 
översvämmas.   

Fråga 8 

Sveriges kommuner är skyldiga att kontrollera luftkvaliteten i förhållande till 
miljökvalitetsnormerna för luft. Dalarnas luftvårdsförbund har, med hjälp av samtliga 
kommuner i Dalarnas län, bedömt luftkvaliteten. Samtliga miljökvalitetsnormer för luft 
klaras i Dalarnas län.  

Fråga 9 
Boverkets allmänna råd (2020:2) om omgivningsbuller utomhus från industriell verksamhet och annan 
verksamhet med likartad ljudkaraktär, gäller för buller från industrier. I det här fallet ska 
Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader tillämpas, då det är väg 45 som är 
källa till buller inom planområdet. En bullerutredning har genomförts vilken visar att 
samtliga riktvärden enligt förordningen klaras förutom de ekvivalenta nivåerna för 
uteplats om 50 dBA, om dessa orienteras mot väg 45. Därför införs bestämmelse om att 
gemensam uteplats ska anordnas där riktvärdena klaras, i bebyggelseförslaget innebär 
det på innergården.  

 

Y14 Naturskyddsföreningen i Orsa 
Vi anser det olämpligt att leda dagvattnet direkt ut till Skyttolabäcken då det lever ett 
öringbestånd i den och på sikt kan även siljansöringen vandra upp i den för att leka om 
lämpliga restaureringsåtgärder utförs. Dagvattnet bör renas på något vis, tex att det leds 
direkt ut i terrängens växtlighet för att filtreras där.
 ...........................................................................................................................................................  
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Planenhetens kommentar 
Planenheten bedömer att föreslagen planläggning inte innebär någon försämring utan 
kan möjliggöra en förbättring avseende livsmiljön för öring i Skyttolabäckens 
vattenområde. Dagvatten skall fördröjas inom kvartersmark samt följa riktlinjer i Orsa 
kommuns dagvattenpolicy. Fördröjning kommer att ske både genom så kallad trög 
fördröjning (svackdiken) samt samlad fördröjning (dagvattendammar). 
Dagvattendammarna och vattenparken ger ytterligare möjligheter till 
förbättringsåtgärder genom ökad skuggning pga trädplantering/växlighet, avfasning för 
jämnare vattennivå, utläggning av sten och block vilket sammantaget kan ge ännu bättre 
förutsättningar för öring. Svackdiken innebär även viss rening av dagvattnet. 
  



Dnr: OK KS 2019/01201 

Datum: 2021-11-12 

Samrådsredogörelse Detaljplan för vård och omsorgsboende på 
Stormyren i Orsa – Granskningshandling Sida 20 av 42 
 

YTTRANDEN FRÅN PRIVATPERSONER 

 

Y15 N N 
Hej angående planering av äldreboende i Orsa. Jag har min mamma boende på 
Orsagården sedan några år tillbaka. Enligt mig och även den personal jag talat med så 
tycker jag detta boende är utmärkt. Detta beträffande läge och tillgänglighet samt 
lokaler. Orsagården ligger nära centrum om man som boende vill ta sig till en affär man 
har stora gröna ytor runt om och nära till härliga promenadstråk vid campingen och 
sjön. Det är tyst och lugnt. Där det nya boendet skall byggas kommer trafiken från E45 
att vara störande och omgivningarna inte alls desamma. Om inte Orsagården och 
Lillåhem har ändamålsenliga lokaler kan inte dessa renoveras istället för att bygga detta 
stora komplex.
 ...........................................................................................................................................................  

Planenhetens kommentar 
Platsen för det särskilda boendet är vald utifrån några olika faktorer, bland annat ytans 
storlek och närheten till centrum. Det finns få obebyggda ytor nära centrum som är 
tillräckligt stora för att rymma det planerade särskilda boendet. Kommunstyrelsen 
beslutade 2019-09-30 att ge dåvarande Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
genomföra detaljplaneläggning för särskilt boende på aktuell plats (KS § 117, 2019-09-
30). Ombyggnation har utretts men bedöms inte ge en bra boendemiljö, se mer på 
https://www.orsa.se/slipstenen. 

Kommunen har utrett hur stort behovet av olika typer av vårdboenden är idag och hur 
stort behovet förväntas bli i framtiden. Idag har kommunen 88 platser i särskilt boende 
fördelat på två boenden, Lillåhem och Orsagården. Lillåhem kommer att fortsatt 
användas som boende, bland annat så kallat trygghetsboende för personer med mindre 
vårdbehov, medan det nya boendet Slipstenen kommer att inrymma så kallat särskilt 
boende för mer vårdbehövande. Orsagården ägs inte av kommunen. Slipstenen planeras 
rymma drygt 100 boende. Mer information om kommunens överväganden finns i 
dokumentet PM Slipstenen, OK KS 2019/00334-26, 735 som man kan ta del av genom 
att kontakta kommunens växel. 

Förbindelserna för gående och cyklister mellan planområdet och centrum är idag inte de 
bästa, men detaljplanen möjliggör att gång- och cykelväg kan anordnas längs Blästgatan. 
I planbeskrivningen poängteras att förbindelser för gående och cyklister ska vara 
funktionella och detta gäller även för rullstol och gående med rollator. Tillgängligheten 
med bil måste förstås också vara god. En detaljplan kan inte styra utformningen av 
områden utanför planområdet och detaljplanen styr inte i det här fallet exakt utformning 
av området och byggnaderna inom området. Orsa Lokaler AB (OLAB) är beställare av 
projekteringen av det planerade nya särskilda boendet Slipstenen och utemiljön kring 
detta.  

En bullerutredning har tagits fram vilken visar att gällande riktvärden för buller, enligt 
Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader inte överskrids, under 
förutsättning att uteplatser placeras skyddat. En planbestämmelse införs med lydelsen 
att gemensam uteplats ska finnas där bullernivån inte överskrids. 
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Y16 N N 
Hej! 

Har sett på FB att ni ska bygga ett nytt säbo i Orsa/Slipstenen! Då jag har jobbat många 
år i äldreomsorgen i Uppsala kommun och sett saker som saknas så tänkte jag tipsa er 
på lite idéer! Jobbade i början på ” karriären” faktiskt på Orsa sjukhem som det hette på 
den tiden 1978-79! Förslag/tips...En lokal som kan användas till sammankomster av tex 
externa underhållare, gemensamma firanden som advent, jul, midsommar, påsk mm. 
Det är viktigt att få träffas tillsammans! Personalutrymmen för dokumentation och för 
vila/raster. Glöm inte att det finns olika yrkeskategorier. Tvättstugor för tvätt av 
sängkläder, rejäla tvättmaskiner med respektive torktumlare som ligger i bra anslutning 
till ”vårdavdelningar”. Ska ni vara riktigt moderna så sätt även in tvättmaskiner i 
boendes lgh. För tvätt av personliga kläder, hygieniskt med tanke på att vi har inte bara 
covid-19 att tänka på idag.. vi har många andra resistenta bakterier att kämpa mot. Det 
behövs också en bra lokal för träning .... rörelse fysisk är viktigt för våra äldre för att 
kunna bibehålla sina styrkor... Egenproducerad mat på plats för att slippa kostnader och 
hantering för transporter. Utemiljön viktig...lätt att komma ut för de boende med eller 
utan hjälp! Tänk inte för smått....tänk inte bara Sol ( socialtjänstlagen) utan HSL ( Hälso 
sjukvård) våra äldre blir äldre.. och många multisjuka med stort behov av sjukvård. 
Detta var några snabba tankar som dök upp...// mvh NN fd verksamhetschef Uppsala 
kommun 

Hej igen! Jag tappade tyvärr bort två viktiga saker som behövs på ett modernt 
boende...det är viktigt att det finns lokaler för frisör och fotvård då våra boende har 
svårt att åka iväg på egen hand. Både fotvårdare och frisör vill även de ha en god 
arbetsmiljö! // NN 

 ...........................................................................................................................................................  

Planenhetens kommentar 

Planenheten svarar här på båda de ovanstående yttrandena eftersom de kan anses vara delar av samma 
yttrande. 

En detaljplan styr inte exakt utformning av området och byggnaderna. Detaljplanen ger 
möjlighet att bygga ett särskilt boende på platsen, men styr inte vilka utrymmen som 
finns i byggnaderna och liknande. Detta tas fram i ritningarna inför bygglov. 

Lösningar för tvätt och personalutrymmen med mera i det planerade särskilda boendet 
Slipstenen är utrett i ett så kallat ramprogram. Mer information om kommunens olika 
överväganden och ställningstaganden finns i dokumentet PM Slipstenen, OK KS 
2019/00334-26, 735. ORSA LOKALER AB (OLAB) är beställare av projekteringen av 
det planerade nya särskilda boendet Slipstenen. Mer information om detta projekt finns 
på kommunens hemsida www.orsa.se/slipstenen. 

Detaljplanen möjliggör för verksamheter som frisör och fotvård inom planområdet, 
men kan inte styra om sådana verksamheter etableras eller inte. 
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Y17 N N 
Orsa 22 oktober 2020 

Synpunkter på Detaljplan för vård- och omsorgsboende på Stormyren "Slipstenen". 

Jag har just läst igenom "Detaljplan för vård- och omsorgsboende på Stormyren 
"Slipstenen" och vill lämna några synpunkter. 

Jag finner inledningen märklig. Jag citerar "...bidra till att bygga vidare på Orsas identitet. 
Vidare är syftet att byggnationen ska bidra positivt till upplevelsen av infarten till Orsa". 
Vad har det med de äldre att göra! Ska inte huvudsyftet vara att bygga ett 
omsorgsboende för de äldres välbefinnande. Ska inte de boende stå i centrum! 

Vidare står det "Byggnaden och omgivande anläggningar ska också vara tillgängliga för 
gång- cykel- och biltrafikanter till och från Orsa centrum och ha ett bra samband med 
centrum". Men var kommer de äldre in. Här fallerar hela planen. 

Platsen för boendet är helt felvald om vi ser till de äldre. KD:s förslag om en byggnation 
på Ön eller ombyggnad av Orsagården motsvarar de äldres behov bättre. Det ligger 
mera centralt för de boende. 

Nackdelar med Storgärdet: Om de boende är så friska att de tar sig till centrum, får de 
en ganska lång bit att gå, helst med rullator. Går de på trottoaren vid Moravägen är det 
starkt trafikerat, bullrigt och guppigt. Ska de besöka Willys är det trots refugen besvärligt 
att ta sig över för dem. Görs det en gångbana, hur tar de sig över järnvägen? Vad händer 
med bangården som är en betydande barriär. 

En del rullstolsbundna är fortfarande så pigga att de vill delta i aktiviteter på byn. Om 
personalen ska skjutsa dem i rullstol är det långt att dra de boende och trafikbullret är 
störande. Personalen kommer inte att ha tid. 

Följden blir att de gamla blir isolerade. 

När jag jobbade på Lillåhem hände det att dementa någon gång förirrade sig bort från 
Lillåhem. Någon på byn förstod att det inte stod rätt till och ringde till oss. Vad händer 
vid Storgärdesområdet om de irrar omkring vid bangården, rondellen, Moravägen eller 
kommer ut på E45 med all trafik? 

Fördelar med Ön eller Orsagården är att det är mera centralt. Aktiviteter som de boende 
på Lillåhem uppskattar är: 

Att lyssna på vårsången på tingshusets trappa sista april 

Att vara med vid Nationaldagsfirandet 

Att titta på Orsakajt´n och sedan se tåget med midsommarfirande 

Eller en så enkel sak som en varm sommardag få äta glass vid Daisy´s "kiosk"'. Vilken 
fest! 

Ungdomar som jobbat extra på sommaren har tagit med de boende i rullstol till 
stranden eller varit med dem och fiskat i Lillån. 

Eller att bara se vilken lycka de upplever med en kort rullstolstur på byn och iaktta 
människor. 

Allt detta är så tillgängligt, även för rullstolsbundna. På Storgärdet blir de boende istället 
isolerade. Personalen kommer inte att ha tid att hjälpa dem på grund av avstånden. 
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En del besöker gärna kyrkan eller frikyrkan. Det är även närmare till kyrkogården och de 
käras gravar från Ön eller Orsagården. 

Platsen verkar vara en utdikad myr. Merkostnaden skulle ligga på 10-15 miljoner för att 
man ska kunna bygga på marken. Räcker det? "Slingrande bäckar och vattenspeglar med 
våtmarkskaraktär" låter vackert, men hur blir det med myggen? Ska korna fortsätta att 
beta i närheten? Hur blir det med flugorna? 

Flyttas återvinningsstationen vid ICA? 

Bullret från trafiken hur byggs det bort? Hörs verkligen fågelsången? 

Nu har jag utgått från KD:s förslag på Orsagården eller nybyggnation på Ön. Hade jag 
fått välja, hade jag naturligtvis sett att boendet legat där husen vid Orsasjön ligger 
(kvarteret Måsen). Varför hade inte kommunen framförhållning och lät bygga vid 
Orsasjön? 

Platsen vid Storgärdet verkar otillgänglig, flera vägar måste korsas ner till centrum. Vad 
kommer det att kosta? På mig verkar det som om kommunen har ett markområde som 
man behöver utnyttja. 

Planen verkar som ett hafsverk, respektlös mot de äldre, som att de gamla och mest 
sköra inte är så viktiga längre. 

Jag tror inte de förbifarande vid infarten till Orsa kommer att säga säger: "Titta vilket 
fantastiskt äldreboende!". Hur ska de hinna se det? Ska de äldre sitta ute och beskådas 
för att "bidra till den positiva upplevelsen"? Hur har ni tänkt? 

Hade det legat vid Orsasjön och turistande barnfamiljer eller andra gått förbi, tror jag de 
hade sagt: "Men titta, vilket äldreboende! Så vackert det ligger! Vad bra de ser ut att ha 
det, när de sitter under parasollerna med personalen och fikar och ser ut över sjön. Nära 
till centrum, men ändå avskilt. Så här vill jag att mina far- och morföräldrar ska ha det 
när de inte klarar sig hemma längre." 

Det hade satt Orsa och dess "identitet" på kartan! 

Jag förstår att ett boende vid Orsasjön är en utopi, men tänk om och sätt den boende i 
centrum vid planeringen. 

 
N N Undersköterska vid Lillåhem 1997-2007 

 ...........................................................................................................................................................  

Planenhetens kommentar 

Eftersom det särskilda boendet planeras vid infarten till Orsa så vore det olyckligt att 
tillåta byggnader med vilken utformning som helst utan krav på arkitektonisk kvalitet. 
Människor påverkas positivt om omgivningen är utformad med omsorg, vilket även 
gäller byggnaders utsida. Även de boende kan förväntas uppskatta en väl utformad 
byggnad. Skrivelserna i detaljplanen är till för att undvika att byggnaden blir så anonym 
att den hade kunnat ligga var som helst i landet eller världen och samtidigt styra att den 
utformas omsorgsfullt. En detaljplan styr inte exakt utformning av området och 
byggnaderna. 

För att fler närstående enkelt ska kunna besöka boendet även om de inte kör bil så 
beskriver detaljplanen att förbindelser för gående och cyklister ska vara funktionell. 
Detta gäller även för rullstol och gående med rollator. Tillgängligheten med bil måste 
förstås också vara god. 
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Platsen för det särskilda boendet är vald utifrån några olika faktorer, bland annat ytans 
storlek och närheten till centrum. Det finns få obebyggda ytor nära centrum som är 
tillräckligt stora för att rymma det planerade särskilda boendet. Kommunstyrelsen 
beslutade 2019-09-30 att ge dåvarande Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
genomföra detaljplaneläggning för särskilt boende på denna plats (KS § 117, 2019-09-
30). 

Kommunen har utrett hur stort behovet är av olika typer av vårdboenden och hur stort 
behovet förväntas bli. Idag har kommunen 88 platser i särskilt boende fördelat på två 
boenden, Lillåhem och Orsagården. Lillåhem kommer att fortsatt användas för boende, 
bland annat så kallat trygghetsboende för personer med mindre vårdbehov, medan det 
nya boendet Slipstenen kommer att rymma så kallat särskilt boende för mer 
vårdbehövande. Orsagården ägs inte av kommunen. Slipstenen planeras rymma drygt 
100 boende. Mer information om kommunens olika överväganden och 
ställningstaganden finns i dokumentet PM Slipstenen, OK KS 2019/00334-26, 735 som 
man kan ta del av genom att kontakta kommunens växel. Det finns även mer 
information på kommunens hemsida; www.orsa.se/slipstenen. 

En bullerutredning har tagits fram vilken visar att gällande riktvärden för buller, enligt 
Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader inte överskrids, under 
förutsättning att uteplatser placeras skyddat. En planbestämmelse införs med lydelsen 
att gemensam uteplats ska finnas där bullernivån inte överskrids. 

Återvinningsstationen vid Ica ligger utanför detaljplaneområdet och det är inte utrett om 
eller när den ska flytta. 

Det är möjligt att det fortsätter vara betesmark för kor i närheten men det bedöms inte 
skapa olägenhet för de boende. 

 

Y18 N N 
Synpunkter på Detaljplan för vård- och omsorgsboende Slipstenen  

Synpunkter jag har gäller framför allt valet av plats för det nya äldreboendet.  

När jag först fick höra talas om planerna på att bygga ett äldreboende i det föreslagna 
området reagerade jag negativt, och ju mer jag har satt mig in i frågan desto sämre tycker 
jag platsen är vald. Här är några exempel:  

Området har varit sjöbotten varför marken torde vara vattensjuk och olämplig att bygga 
på även om man pålar. Det talas ju också om "våtmark" i planen som om det vore något 
positivt.  

Många av byggnaderna i områdets södra del har en trist karaktär med gamla 
industrianläggningar, förråd, garage, sopsortering och liknande. Vidare gör det stora 
fältet mellan E45 och Blästgatan ett ödsligt intryck.  

Ett äldreboende bör ligga i ett lugnt område, men den valda platsen är avgränsad av två 
mycket trafikerade vägar, E45 och Blästgatan. Dessutom har vi tågtrafiken som innebär 
buller.  

Att området fågelvägen ligger nära centrum betyder inte att det är lätt att ta sig till och 
från centrum. Bangården är en barriär och för att nå centrum måste man ut på 
Blästgatan, förbi den hårt trafikerade Moravägen och genom nålsögat vid bommarna.  
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Jag förstår att man vill "sälja in" förslaget och då visa på fördelarna med placeringen av 
äldreboendet. Vad man kan reagera på är vilka saker man väljer att lyfta fram i första 
hand. Borde inte människornas behov stå först i planförslaget? Nu talas det om att 
"syftet är att byggnationen ska bidra till upplevelsen av infarten till Orsa" och "bidra till 
och bygga vidare på Orsas identitet". Det är säkert viktiga saker i det stora hela men i 
sammanhanget är det väl ändå bisaker. Vad innebär det för resten konkret att man ska 
bidra till och bygga vidare på Orsas identitet?  

Det står i planförslaget att den så kallade Skyttolabäcken ska få en annan karaktär och 
bli slingrande med vattenspeglar och bli mer "varierad och händelserik". Vad är det för 
händelser man tänker på då? Sen kommer naturvården in i sammanhanget men hör det 
verkligen hit? På filmen som fanns med i förslaget dök det upp några kor vid en 
intervju. Då framgick det att korna skulle finnas kvar i området när äldreboendet togs i 
bruk. Jag misstänker att det blir problem med både flugor och mygg om det är våtmark 
och kor i närheten.  

Jag kan inte säga att jag ser fram emot att så småningom hamna på ett äldreboende i det 
planerade området även om jag skulle kunna glädja mig åt att jag "bidrog till Orsas 
identitet och upplevelsen av infarten till Orsa". 

 ...........................................................................................................................................................  

Planenhetens kommentar 

Eftersom detaljplaneområdet är placerat vid infarten till Orsa så vore det olyckligt att 
tillåta byggnader med vilken utformning som helst utan krav på arkitektonisk kvalitet. 
Människor påverkas positivt om omgivningen är utformad med omsorg, vilket även 
gäller byggnaders utsida. Även de boende kan förväntas uppskatta en väl utformad 
byggnad. Skrivelserna i detaljplanen är till för att undvika att byggnaden blir så anonym 
att den hade kunnat ligga var som helst i landet eller världen och samtidigt styra att den 
utformas omsorgsfullt. En detaljplan kan dock inte exakt styra utformning av området 
och byggnaderna. 

En geoteknisk utredning har gjorts för att klarlägga grundläggningsförutsättningarna och 
marken är byggbar. Risken för sättningar för hårdgjorda ytor runt boendet har 
uppmärksammats så att nödvändiga åtgärder kan utföras för att undvika det.  

Förbindelserna för gående och cyklister mellan planområdet och centrum är idag inte de 
bästa, men förutsättningar för att förbättra framkomligheten finns. För att fler 
närstående enkelt ska kunna besöka boendet även om de inte kör bil så behöver även 
det vara enkelt att gå och cykla hit. Förbindelserna behöver naturligtvis även fungera bra 
för de som använder rullstol och rollator. Tillgängligheten med bil måste förstås också 
vara god. 

Platsen för det särskilda boendet är vald utifrån några olika faktorer, bland annat ytans 
storlek och närheten till centrum. Det finns få obebyggda ytor nära centrum som är 
tillräckligt stora för att rymma det planerade särskilda boendet. Kommunstyrelsen 
beslutade 2019-09-30 att ge dåvarande Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
genomföra detaljplaneläggning för särskilt boende på denna plats (KS § 117, 2019-09-
30). Mer information om kommunens olika överväganden och ställningstaganden finns i 
dokumentet PM Slipstenen, OK KS 2019/00334-26, 735 som man kan ta del av genom 
att kontakta kommunens växel. Det finns även mer information på 
www.orsa.se/slipstenen. 
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Y19 N N 
Synpunkter på ”Detaljplan för vård- och omsorgsboende på Stormyren (Orsa kyrkby 
24:8) öster om Blästgatan i Orsa kommun” 

Jag tycker att hela planen är förkastlig. Marken är sank och byggtekniskt ytterligt 
problematisk, samt möjligen miljöförorenad. Omgivningarna, med den förfärliga 
byggnation de rymmer, är tröstlösa att se. Det är – fult, och ett vård- och 
omsorgsboende ska inte ligga på en ful plats. 

Europaväg 45 passerar mycket nära, terrängen är öppen, och de bullernivåer – med 
medföljande störningar och begränsningar för ev. boende i området - som planen 
redovisar är ansenliga. Platsen ligger också på ”fel sida om järnvägen” - isolerad från 
samhället i övrigt. Att få bäcken (se vidare nedan) att ringla så som planen beskriver, och 
sedan år efter år sköta detta flöde dessa vattenspeglar så att det fungerar på tänkt sätt 
(även för bäckens övre lopp med dess viktiga funktioner), är sannolikt inte realistiskt 
genomförbart, och även om så vore, tillför det inte området kvaliteter i sådan 
omfattning, att det kompenserar för bristerna. 

Att någon skulle få en ”positiv upplevelse av infarten” genom att betrakta något som 
detta boende, är ytterligt tveksamt. Vad det skulle säga om ”Orsas identitet” är snarare: 
”kära nån, här på orten kastar de ut sina gamla och sjuka i ett sankt ingenmansland intill 
genomfarten”. 

Språkliga anmärkningar. 

Planen rör sig i sina bildtexter från formuleringar som ”exempel på möjlig utformning” 
och ”en möjlig utformning” till det mycket mer definitiva ”Vårdboendet och dess 
utemiljö sett från öster (väg E45)”. Det blir därmed mycket svårt att veta vad det är 
bilderna egentligen visar. Är det så här det är tänkt att det ska se ut – eller inte? 

Jag har absolut ingenting emot biotopskydd, men användandet av ordet ”alléer” i 
sammanhanget är – konstigt. Enligt Nationalencyklopedien betyder ordet ”allé”: ”väg 
eller gata med träd planterade på båda sidor, vanligen i enkla rader (…). Jag hittar i 
planen ingen alternativ definition av ordet, och björkarna i den nuvarande beteshagen 
utgörs ju helt enkelt av björksly som sparats och släppts upp när hävden av marken 
(fodertäkt) upphörde. 

Jag avslutar med bäckens namn. Planen använder det språkhistoriskt felledande namnet 
”Skyttolabäcken” - som mycket sannolikt är ett lantmätarpåhitt, kanske från storskiftet. 
Men det finns absolut ingen ”Skytt” i sammanhanget - och även om det inte heller 
funnits någon skitig Ola, så ligger ”Skitolabäcken” språkligt mycket nära det 
ursprungliga och mera korrekta namnet - som också kan säga oss någonting om den 
verklighet vi lever i. Fornsvenskans ”hale” betyder svans eller stjärt, och betecknar i 
ortnamn en utlöpande, längre myrslinga. Dy, gyttja, smörja och smuts kan i Orsa 
komma till uttryck i ord med ”dri” - eller som i det här fallet ”stjit”. Bäcken i fråga är 
helt enkelt en ”Skithalebäck” - som på orsamål blir Stjitål(å)bäkk.. Pracka inte på oss 
något annat! (Se gärna Lindén: Orsa sockens naturnamn, 1950) 

N N 

 ...........................................................................................................................................................  
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Planenhetens kommentar 

Platsen för det särskilda boendet är vald utifrån några olika faktorer, bland annat ytans 
storlek och närheten till centrum. Det finns få obebyggda ytor nära centrum som är 
tillräckligt stora för att rymma det planerade särskilda boendet. Kommunstyrelsen tog 
2019-09-30 beslut att ge dåvarande Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra 
detaljplaneläggning för särskilt boende på denna plats (KS § 117, 2019-09-30). Mer 
information om kommunens olika överväganden och ställningstaganden finns i 
dokumentet PM Slipstenen, OK KS 2019/00334-26, 735. Det finns även information 
på www.orsa.se/slipstenen. 

Verksamhetsområdet för dagvatten kan komma att utökas när detaljplanen är klar och 
bäcken kommer då, i detta avsnitt, att ingå i den allmänna dagvattenanläggningen men 
kommer att skötas av Orsa Lokaler AB. 

En detaljplan styr inte exakt utformning av mark och bebyggelse. Detaljplanekartan 
gäller för utformningen, men exakta ritningar tas fram i bygglovskedet. De illustrationer 
som finns återger hur bebyggelsen skulle kunna utformas för att följa detaljplanens 
bestämmelser. Illustrationerna är framtagna av Orsa Lokaler AB (OLAB) i samband 
med arbetet med att ta fram ritningar till det planerade boendet Slipstenen. Bildtexterna 
förtydligas angående detta. 

En bullerutredning har tagits fram vilken visar att gällande riktvärden för buller, enligt 
Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader inte överskrids, under 
förutsättning att uteplatser placeras skyddat. En planbestämmelse införs med lydelsen 
att gemensam uteplats ska finnas där bullernivån inte överskrids. 

Det generella biotopskyddet är en skyddsform som återfinns i 7 kap. 11 § miljöbalken 
(1998:808) och bland annat gäller för alléer. Alléer är definierade i bilaga 1 till 
Förordning om områdesskydd (1998:1252) som ”Lövträd planterade i en enkel eller dubbel 
rad som består av minst fem träd längs en väg eller det som tidigare utgjort en väg eller i ett i övrigt 
öppet landskap. Träden ska till övervägande del utgöras av vuxna träd.”. Lagstiftningen avser 
alltså även enkla trädrader, även om detta inte är vad som i dagligt tal brukar kallas allé. 

I detaljplanearbetet har namnet Skyttolabäcken använts även om det inte finns någon 
vedertagen dokumentation om varför vattendraget benämnts så. I detaljplanen har 
antagits att namnet har samband med Skyttsvägen.  

 

Y20 N N och N N 
Det är direkt olämpligt att bygga det nya äldreboendet på Storgärdet! 

Vi hänvisar till N N insändare i Mora Tidning och instämmer helt o fullt till hennes 
synpunkter i frågan. 

Utred vidare förslaget vid vårdcentralen. 

Hälsningar 

N N 77 år och dotter N N 

Komplettering av N N: 
Det är direkt olämpligt att bygga det nya äldreboendet på Storgärdet! Jag hänvisar till N 
N insändare i Mora Tidning och instämmer helt o fullt till hennes synpunkter i frågan. 
[planenhetens kommentar: se Y29] 

Utred vidare förslaget vid vårdcentralen. 
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Ett annat förslag är att bygga mellan kyrkogården och Lillån och behålla Orsagården. 

När jag gick runt med listan med underskrifter från Gamla Postvägen 22 fick jag 
medhåll av de flesta som skrivit under den (se tidigare sänd mail) 
(Stadsbyggnadsförvaltningens kommentar: namnlista i bilaga)  

Hälsningar 

N N 

 ...........................................................................................................................................................  

Planenhetens kommentar 

Planenheten svarar här på båda de ovanstående yttrandena eftersom de kan anses vara delar av samma 
yttrande. 

Platsen för det särskilda boendet är vald utifrån några olika faktorer, bland annat ytans 
storlek och närheten till centrum. Det finns få obebyggda ytor nära centrum som är 
tillräckligt stora för att rymma det planerade särskilda boendet. Kommunstyrelsen 
beslutade 2019-09-30 att ge dåvarande Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
genomföra detaljplaneläggning för särskilt boende på denna plats (KS § 117, 2019-09-
30). 

Kommunen har utrett hur stort behovet är av olika typer av vårdboenden och hur stort 
behovet förväntas bli. Idag har kommunen 88 platser i särskilt boende fördelat på två 
boenden, Lillåhem och Orsagården. Lillåhem kommer att fortsatt användas för boende, 
bland annat så kallat trygghetsboende för personer med mindre vårdbehov, medan det 
nya boendet Slipstenen kommer att rymma så kallat särskilt boende för mer 
vårdbehövande. Orsagården ägs inte av kommunen. Slipstenen planeras rymma drygt 
100 boende. Mer information om kommunens överväganden finns i dokumentet PM 
Slipstenen, OK KS 2019/00334-26, 735 som man kan ta del av genom att kontakta 
kommunens växel. Det finns även information på www.orsa.se/slipstenen. 

 

Y21 N N 
Orsa 27 oktober 2020 

Synpunkter angående planerat SÄBO i Orsa. 

Gör om och gör rätt! 

Ett budskap som vi hört gång på gång från våra svenska SÄBO-pensionärer under 
coronaepidemin har varit att isolering är något som de mått väldigt dåligt psykiskt av. 
Bristen på sociala kontakter har varit plågsam för dem. Homo sapiens är ett flockdjur, 
det sitter så djupt rotat i vårt biologiska system att vi inte kan undkomma just detta. Vi 
vill mingla. Kommunicera. Bolla blickar, ord toner mellan varandra. Vi vill ge och ta 
omsorg om varandra. 

Omsorg är ett så vackert ord! 

Omsorg, omvårdnad, omtanke, 

de orden beskriver så tydligt en rund ring som omsluter, beskyddar och när en individ 
eller en grupp människor. 

I centrum finns den eller de som behöver. I mitten av cirkeln. 
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Hur omtänksamt är det då att förlägga ett SÄBO så nära en starkt trafikerad väg? Har 
man ens föreställt sig hur det akustiska klimatet påverkas i ett bostadskomplex där en 
betydande andel av de boende har hörapparat? Är det så smart? 

"De måste ju ändå ta sig ut därifrån med bil, färdtjänst eller sånt". Jo, jag har hört att en 
del tycker så. Men det är helt fel! Otaliga gånger har jag promenerat ut med SÄBO-
boende personer, ut på byn, sett utställningar på kulturhuset, varit i kyrkan, på 
kyrkogården, på fiket, 1:a maj-ståhej, marknad, Orsayra, på konsum, Systemet, gått och 
mött anhöriga som rest hit på busshållplatsen, m.m., m.m.! 

En del av oss tror att den nya, den nästa generationen gamlingar inte har samma behov 
av sådana utflykter. Istället efterfrågar man en snabb internetuppkoppling, för något 
intresse för kyrkogårdar det har man ju aldrig haft. Nähäj, men vänta bara tills minst 
50% av dina kompisar och släktingar som du nu har på Facebook ligger där, tänker jag 
stilla inom mig. När man är för darrhänt för tangenterna och inte ser så bra längre. Då. 
Kan en promenad ute på byn duga. Så sätt inte våra äldre på den enda mark vi har som 
ingen orsabo har någon som helst relation till. Och inte bakom något bullerplank. När vi 
Homo sapiens ska välja bostad så efterfrågar vi mycket ofta om det finns utsikt, eller 
hur? Utsikt över bergen, havet, en vacker dalgång, det vill man gärna ha när man flyttar 
eller rentav bara beställer hotellrum. När man reser runt i Europa ser man ibland 
bosättningar på sanka marker bakom höga plank. Då kan man se om man verkligen 
sträcker på sig att där nere i lermarken har romerna blivit anvisade sin plats. Och planket 
har myndigheterna satt upp för att vi andra inte ska se dem. Det sämsta läget för de 
sämst sedda i samhället. Isolerade. Eftersom vi blir allt äldre i Sverige så blir vi också rätt 
usla i kroppen och vimsiga i skallen innan vi får plats på ett SÄBO. De som ska besöka 
oss då, våra kompisar, kusinerna, m.fl. de är ju även de mer eller mindre skröpliga då. 
T.o.m. barnen kan ju vara åldringar om man är mellan 95 och uppåt. Då är det mycket 
praktiskt om SÄBOt är beläget i centrum någotsånär. Att man kan kvista in till sin kära 
vän på boendet när man ska ta sig med rollatorn till coop eller Apoteket i alla fall. Det 
ska vara så lätt och naturligt som möjligt för en äldre oskyddad trafikant att hälsa på 
någon som bor på SÄBO. Så ansträng omtanken och tänk om! Isolering från folklivet i 
byn är det värsta som kan hända SÄBO-borna. 

Orsa blir aldrig ett resultat av idog marknadsföring. Vi blir bara ett VI om vi inkluderar 
alla individer och grupper. När det är en god sammanhållning och alla trivs och kan må 
bra och ingen är satt på undantag. Ålderdom innebär alltid förluster. Förlust av nära och 
kära, av synskärpa, finmotorik, reaktionsförmåga, hörsel, muskelkraft, m.m. Varje social 
kontakt blir desto mer värdefull då. Något som bör underlättas och stimuleras och 
absolut inte försvåras och hindras. 

N N, Ön 

Lycka till! 

 ...........................................................................................................................................................  

Planenhetens kommentar 

Platsen för det särskilda boendet är vald utifrån några olika faktorer, bland annat ytans 
storlek och närheten till centrum. Det finns få obebyggda ytor nära centrum som är 
tillräckligt stora för att rymma det planerade särskilda boendet. Kommunstyrelsen 
beslutade 2019-09-30 att ge dåvarande Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
genomföra detaljplaneläggning för särskilt boende på denna plats (KS § 117, 2019-09-
30). Mer information om kommunens olika överväganden och ställningstaganden finns i 
dokumentet PM Slipstenen, OK KS 2019/00334-26, 735. 
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Förbindelserna för gående och cyklister mellan planområdet och centrum är idag inte de 
bästa, men förutsättningar för att förbättra framkomligheten finns. För att fler 
närstående enkelt ska kunna besöka boendet även om de inte kör bil så behöver det vara 
bra framkomlighet för gående och cyklister, likväl för den som använder rullstol eller 
gående med rollator. Tillgängligheten med bil måste förstås också vara god. 

En detaljplan styr inte exakt utformning av området och byggnaderna. Detaljplanen ger 
förutsättningar att bygga ett särskilt boende på platsen.  

En bullerutredning har tagits fram vilken visar att gällande riktvärden för buller, enligt 
Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader inte överskrids, under 
förutsättning att uteplatser placeras skyddat. En planbestämmelse införs med lydelsen 
att gemensam uteplats ska finnas där bullernivån inte överskrids. 

 

Y22 N N 
Synpunkt:  

1). Jag är kritisk mot det planerade förslag till detaljplanen på Stormyren.  

a). Anledning, att område ligger så nära den tidvis stark trafikerade riksvägen. 

Hur kan de gamla tidvis vistas ute bakom ett evtl. bullerplank? 

b). Markförhållanden ger upphov till mycket fördyrande byggnationer. 

område är sank och blött.  

Har man inte lärt sig någonting på 700 år. Orsa Kyrkan byggdes på liknande 
markförhållande och än idag ger stora sprickbildning anledning till återkommande 
stödåtgärder. 

c). På 70 talet fanns planer till värmeåtervinning. Ett mycket omfattande slangsystem 
med dåvarande köldmedia grävdes ner i marken på stormyren. Men projektet 
misslyckades.  

MHN ansåg senare att en återvinning av köldmedel skulle vara för miljöfarlig. Har en 
sanering genomförts? Hur mycket av gifterna ligger kvar i marken? 

Orsabo älskar Orsasjön, detta avtar inte med åldern. Vi har natursköna områden nära 
Brandudden, vid båthamn, eller på andra sidan Lillån nära kyrkogården  

Jag vädjar till beslutande att omvärdera byggnationen på Stormyren!! 

N N 

 ...........................................................................................................................................................  

Planenhetens kommentar 

1a, buller 
En bullerutredning har tagits fram vilken visar att gällande riktvärden för buller, enligt 
Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader inte överskrids, under 
förutsättning att uteplatser placeras skyddat. En planbestämmelse har införts med 
lydelsen att gemensam uteplats ska finnas där riktvärdena inte överskrids. Det krävs 
inget bullerplank. 
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1b, markförhållanden 
Geotekniska utredningar har genomförts och detaljplanen beskriver markförhållandena 
inom planområdet och det krävs vissa grundläggningstekniska åtgärder. Byggnader avses 
pålas och för att undvika sättningar på hårdgjorda ytor runt boendet avses marken 
förbelastas med kross under 6-12 månader.  

1c, föroreningar 
Den äldre jordvärmeanläggningen är tömd. Miljöprovtagning för glykol har gjorts i 
oktober 2021. Analysresultaten visar inte på föroreningar av glykol i anslutning till 
slangen.  

Det har inte varit möjligt att hitta en plats nära centrum stor nog att rymma det 
planerade särskilda boendet som samtidigt har utsikt över Orsasjön. 

 

Y23 N N 
SYNPUNTER PÅ VAL AV PLATS FÖR NYTT ÄLDREBOENDE I ORSA 

Utbudet på större orter av affärer, nöjen,arenor, restauranger, samhällsservice, etc är 
betydligt mer omfattande än på mindre orter såsom t.ex Orsa. Men vi som är boende i 
Orsa har istället något annat. Vi har en fantastikt vacker natur. Utsikter över Orsasjön, 
blånande berg, skogs‐ och myrlandskap. Många, många gånger hör man att människor 
som bor i Orsa tycker att just naturen är det som är Orsas finaste tillgång. 

Den nu föreslagna platsen för nytt äldreboende är en av de fulaste platser som går att 
hitta i Orsa. Låglänt utan någon som helst utsikt annat än mot E 45:an och ICA:s 
bakgård. 

De som hamnar på äldreboende är människor som med sitt arbete varit med och byggt 
Orsa. De, och vi som kanske hamnar där till slut, är värda att få tillbringa den sista delen 
av livet på en rofylld plats med vacker utsikt. Det må även betänkas att de som bor i 
äldreboende ofta saknar möjlighet, eller kanske ork, att på egen hand besöka andra 
platser ens i närområdet. 

Jag vill både uppmana och be politikerna i Orsa att söka en bättre plats för det nya 
äldreboendet. 

Orsa 2020‐11‐01 

N N 

 ...........................................................................................................................................................  

Planenhetens kommentar 

Platsen för det särskilda boendet är vald utifrån några olika faktorer, bland annat ytans 
storlek och närheten till centrum. Det finns få obebyggda ytor nära centrum som är 
tillräckligt stora för att rymma det planerade särskilda boendet. Kommunstyrelsen 
beslutade 2019-09-30 att ge dåvarande Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
genomföra detaljplaneläggning för särskilt boende på denna plats (KS § 117, 2019-09-
30). Mer information om kommunens olika överväganden och ställningstaganden finns i 
dokumentet PM Slipstenen, OK KS 2019/00334-26, 735. 

Det har inte varit möjligt att hitta en plats nära centrum stor nog att rymma det 
planerade särskilda boendet som samtidigt har utsikt över Orsasjön eller bergen. En 
detaljplan kan inte styra utformningen av omgivande områden. 
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En detaljplan styr inte heller exakt utformning av området och byggnaderna. Orsa 
lokaler AB (OLAB) är beställare av projekteringen av det planerade nya särskilda 
boendet Slipstenen och utemiljön kring detta, mer information om detta projekt finns 
på hemsidan www.orsa.se/slipstenen. 

 

Y24 N N 
Synpunkter på förslag till placering av äldreboende Slipstenen Dnr OK KS 2019/01201 

Jag har tagit del av den information angående det planerade äldreboendet Slipstenen 
som jag kan hitta på kommunens hemsida, samt i vart fall delar av debatten angående 
det planerade boendet. I kommunens presentation saknar jag information om 
undersökta alternativ samt för- och nackdelar med olika alternativ. I det material jag 
kunnat hitta förs ett rätt svepande resonemang om Slipstenens företräden både 
avseende planerad utformning av byggnad och omgivning. Inga eventuella nackdelar 
förs fram. 

Min uppfattning är att lokaliseringen definitivt kan ifrågasättas både avseende närmiljö 
och lokalisering i förhållande till det utbud som finns i centrum. Många orsabor lyfter 
fram de vackra omgivningarna och utsikten över sjön, odlingslandskapet och bergen 
som en värderad tillgång. Jag har svårt att tänka mig någon placering i Orsa som är i 
sådan avsaknad av dessa element som Stormyren. Många av de boende kan heller inte ta 
del av det utbud som vårt centrum trots all erbjuder om detta inte är ”inpå knutarna”. 
De flesta förlorar med tiden uthålligheten att förflytta sig speciellt långt och riskerar att 
bli begränsade till ICA samt den planerade vårdcentralen. Argumentet att det förhöjer 
det estetiska intrycket för förbipasserande längs E 45 borde inte ens behöva bemötas 
eftersom det vare sig bör eller kan vara ett argument för placering av ett äldreboende, 
däremot riskerar E 45an att vara ett störande inslag i de äldres boende. 

En ytterligare betänklighet med den föreslagna placeringen är markförhållandena. Av 
underlaget framgår inget om de markundersökningar som gjorts och vilka 
förstärkningsåtgärder som kommer att krävas. Däremot finns det gott om beskrivningar 
av projekt som drabbats av stora fördyringar i förhållande till planerna. Inte minst 
beträffande markarbeten verkar man kunna drabbas av kostsamma överraskningar dels i 
byggfasen, men även senare. Som skattebetalare i kommunen anser jag att projekt där 
det finns den minsta risk att oförutsedda kostnader kan uppkomma bör förkastas, i 
synnerhet sådana som redan i planeringsstadiet påtalats som risker. 

Sammanfattningsvis anser jag att Orsas nya äldreboende bör placeras antingen väldigt 
centralt eller på en plats där de äldre kan njuta av de naturligt vackra omgivningar Orsa 
erbjuder. I den bästa av världar kanske man kan hitta en lokalisering som möter bägge 
dessa önskemål. 

Orsa 2020‐11‐01 

N N 

 ...........................................................................................................................................................  

Planenhetens kommentar 

Platsen för det särskilda boendet är vald utifrån några olika faktorer, bland annat ytans 
storlek och närheten till centrum. Det finns få obebyggda ytor nära centrum som är 
tillräckligt stora för att rymma det planerade särskilda boendet. Detaljplaneområdet 
ligger ca 400 meter fågelvägen och ca 820 meters gångväg från Gröna torget. Det har 
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inte varit möjligt att hitta en plats nära centrum stor nog att rymma det planerade 
särskilda boendet som samtidigt har utsikt över Orsasjön. Kommunstyrelsen tog 2019-
09-30 beslut att ge dåvarande Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra 
detaljplaneläggning för särskilt boende på denna plats (KS § 117, 2019-09-30). Se mer på 
www.orsa.se/slipstenen. 

Att förhöja det estetiska intrycket för förbipasserande längs E45 har inte varit ett 
kriterium för val av plats, utan de skrivelser som handlar om detta i detaljplanen är till 
för att undvika att byggnaden blir så anonym att den hade kunnat ligga var som helst i 
landet eller världen och samtidigt styra att den utformas omsorgsfullt. Eftersom 
detaljplaneområdet är placerat vid infarten till Orsa så vore det olyckligt att tillåta 
byggnader med vilken utformning som helst utan krav på kvalitet. Människor påverkas 
positivt om omgivningen är utformad med omsorg, vilket även gäller byggnaders utsida. 
Även de boende kan förväntas uppskatta en väl utformad byggnad. En detaljplan styr 
inte exakt utformning av området och byggnaderna. I granskningsförslaget har den 
norra ytan tagits bort och det är inte längre möjligt att uppföra vårdcentral. 

Geotekniska utredningar har genomförts och detaljplanen beskriver markförhållandena 
inom planområdet och det krävs vissa grundläggningstekniska åtgärder. Byggnader avses 
pålas och för att undvika sättningar på hårdgjorda ytor runt boendet avses marken 
förbelastas med kross under 6-12 månader. Projektet har gjort bedömningen att det är 
ekonomiskt och tekniskt rimligt att bebygga området.  

 

Y25 N N 
Jag har följande synpunkter på det planerade vård- och omsorgsboendet på Stormyren i 
Orsa. 

Jag anser att platsen är fel vald av flera skäl. Dels är marken olämplig att bygga på, dels 
är området föga inspirerande för de som ska bo där. Äldre människor, särskilt de med 
sviktande funktioner behöver bo på en plats där de har beröringspunkter som 
byggnader, vägar, parkområden och liknande. 

Orsagården och vårdcentralen har ett sådant centralt läge med möjligheter att komma ut 
i kända miljöer. Om det verkligen blir en merkostnad att anpassa nuvarande anläggning 
till den standard som krävs, bör vi gemensamt ta den kostnaden. Jag tror också, 
erfarenhetsmässigt, att ett nybygge på den tänkta platsen på Stormyren blir betydligt 
dyrare. 

Eftersom jag närmar mig den ålder då det inte är orimligt att jag inom en inte alltför 
avlägsen framtid, kan komma att behöva särskilt boende, vill jag säga att jag värjer mig 
mot tanken på att hamna ute på Stormyren. 

N N 

 ...........................................................................................................................................................  
Planenhetens kommentar 

Platsen för det särskilda boendet är vald utifrån några olika faktorer, bland annat ytans 
storlek och närheten till centrum. Det finns få obebyggda ytor nära centrum som är 
tillräckligt stora för att rymma det planerade särskilda boendet. Kommunstyrelsen 
beslutade 2019-09-30 att ge dåvarande Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
genomföra detaljplaneläggning för särskilt boende på denna plats (KS § 117, 2019-09-
30). 
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Kommunen har utrett hur stort behovet är av olika typer av vårdboenden och hur stort 
behovet förväntas bli. Idag har kommunen 88 platser i särskilt boende fördelat på två 
boenden, Lillåhem och Orsagården. Lillåhem kommer att fortsatt användas för boende, 
bland annat så kallat trygghetsboende för personer med mindre vårdbehov, medan det 
nya boendet Slipstenen kommer att rymma så kallat särskilt boende för mer 
vårdbehövande. Orsagården ägs inte av kommunen. Slipstenen planeras rymma drygt 
100 boende. Mer information om kommunens överväganden finns i dokumentet PM 
Slipstenen, OK KS 2019/00334-26, 735 som man kan ta del av genom att kontakta 
kommunens växel. Se mer på www.orsa.se/slipstenen. 

En detaljplan styr inte exakt utformning av området och byggnaderna. Detaljplanen ger 
förutsättningar att bygga ett särskilt boende på platsen. Orsa Lokaler AB (OLAB) är 
beställare av projekteringen av det planerade nya särskilda boendet Slipstenen. Mer 
information om detta projekt finns på hemsidan www.orsa.se/slipstenen. 

Geotekniska utredningar har genomförts och detaljplanen beskriver markförhållandena 
inom planområdet och det krävs vissa grundläggningstekniska åtgärder. Byggnader avses 
pålas och för att undvika sättningar på hårdgjorda ytor runt boendet avses marken 
förbelastas med kross under 6-12 månader. 
 

Y26 N N 
Undertecknad önskar att vård-och omsorgsboendet, som är planerat på fastigheten Orsa 
kyrkby 24:8, skulle placeras på en vackrare, lugnare plats. 

Bredvid Lillån, nära kyrkogården. Då kan man se kyrkan, ån. 

Tack för ordet. M.v.h. N N Orsa 

 ...........................................................................................................................................................  
Planenhetens kommentar 

Platsen för det särskilda boendet är vald utifrån några olika faktorer, bland annat ytans 
storlek och närheten till centrum. Det finns få obebyggda ytor nära centrum som är 
tillräckligt stora för att rymma det planerade särskilda boendet. Kommunstyrelsen 
beslutade 2019-09-30 att ge dåvarande Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
genomföra detaljplaneläggning för särskilt boende på denna plats (KS § 117, 2019-09-
30). 

Lillåhem som ligger vid Lillån och nära kyrkogården kommer att fortsatt användas för 
boende, bland annat så kallat trygghetsboende för personer med mindre vårdbehov, 
medan det nya boendet Slipstenen kommer att rymma så kallat särskilt boende för mer 
vårdbehövande. 
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Y27 N N 
Orsa, som är en till ytan stor kommun med få invånare, ”måste” bygga ett äldreboende 
på den sämsta platsen kommunen har. Jag kan inte tro det är sant. Måtte ni styrande 
tänka om snabbt här! Leta genast upp en plats som är mindre hälsovådlig, lite vackrare 
och mer gästvänlig! Hela kommunen består av såna platser. Det vore en skam för Orsa 
om äldreboendet skulle placeras där vid Ica nära väg E45. Jag ryser, när jag tänker på att 
jag om några år skulle kunna bli ett vårdfall som placeras där. Snälla kommunledning, 
tänk om! 

N N 

 ...........................................................................................................................................................  
Planenhetens kommentar 

Platsen för det särskilda boendet är vald utifrån några olika faktorer, bland annat ytans 
storlek och närheten till centrum. Det finns få obebyggda ytor nära centrum som är 
tillräckligt stora för att rymma det planerade särskilda boendet. Kommunstyrelsen 
beslutade 2019-09-30 att ge dåvarande Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
genomföra detaljplaneläggning för särskilt boende på denna plats (KS § 117, 2019-09-
30). 

 

Y28 N N 
Synpunkter på "Detaljplan för Vård- och omsorgsboende på Stormyren, (Orsa kyrkby 
24:8) Öster om Blästgatan, Orsa kommun, Dalarnas län" 

Jag har åkt och tittat på platsen där ni avser att bygga nytt vård- och omsorgsboende, jag 
har känt atmosfären. Jag kan verkligen inte förstå hur ni kan välja en sådan plats. 
Området ligger i en ogästvänlig svacka, på ena sidan inklämd av E45, med ett ständigt 
trafikbrus, dag som natt, på andra sidan ligger Orsas minst tilltalande bostadsområde, 
som en sorts spärr mot Orsas centrum, och som om det inte vore nog måste man också 
passera järnvägen för att nå centrum. 

Jag har svårt att komma på något mer osympatiskt ställe i Orsa att bygga ett hem på. 
Hur ni kan välja detta ställe är helt obegripligt. Jag tycker synd om de som måste bo här 
och jag hoppas ni kan tänka om. 

Mvh 

/N N 

 ...........................................................................................................................................................  
Planenhetens kommentar 

Platsen för det särskilda boendet är vald utifrån några olika faktorer, bland annat ytans 
storlek och närheten till centrum. Det finns få obebyggda ytor nära centrum som är 
tillräckligt stora för att rymma det planerade särskilda boendet. Kommunstyrelsen 
beslutade 2019-09-30 att ge dåvarande Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
genomföra detaljplaneläggning för särskilt boende på denna plats (KS § 117, 2019-09-
30). Mer information om kommunens olika överväganden och ställningstaganden finns i 
dokumentet PM Slipstenen, OK KS 2019/00334-26, 735. 

En detaljplan styr inte exakt utformning av området och byggnaderna. Detaljplanen ger 
förutsättningar att bygga ett särskilt boende på platsen.  
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En bullerutredning har tagits fram vilken visar att gällande riktvärden för buller, enligt 
Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader inte överskrids, under 
förutsättning att uteplatser placeras skyddat. En planbestämmelse införs med lydelsen 
att gemensam uteplats ska finnas där bullernivån inte överskrids. 
 

Y29 N N 
Angående OK KS 2019/01201. 

Stöder synpunkter från KD i Orsa angående placering av SÄBO.  

Se debatt MT 2020 10 28    

N N (L)  

 
 ...........................................................................................................................................................  
Planenhetens kommentar 

Platsen för det särskilda boendet är vald utifrån några olika faktorer, bland annat ytans 
storlek och närheten till centrum. Det finns få obebyggda ytor nära centrum som är 
tillräckligt stora för att rymma det planerade särskilda boendet. Kommunstyrelsen 
beslutade 2019-09-30 att ge dåvarande Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
genomföra detaljplaneläggning för särskilt boende på denna plats (KS § 117, 2019-09-
30). 

Kommunen har utrett hur stort behovet är av olika typer av vårdboenden och hur stort 
behovet förväntas bli. Idag har kommunen 88 platser i särskilt boende fördelat på två 
boenden, Lillåhem och Orsagården. Lillåhem kommer att fortsatt användas för boende, 
bland annat så kallat trygghetsboende för personer med mindre vårdbehov, medan det 
nya boendet Slipstenen kommer att rymma så kallat särskilt boende för mer 
vårdbehövande. Orsagården ägs inte av kommunen. Slipstenen planeras rymma drygt 
100 boende. Mer information om kommunens överväganden finns i dokumentet PM 
Slipstenen, OK KS 2019/00334-26, 735 som man kan få ta del av genom att kontakta 
kommunens växel. 

Geotekniska utredningar har genomförts och detaljplanen beskriver markförhållandena 
inom planområdet och det krävs vissa grundläggningstekniska åtgärder. Byggnader avses 
pålas och för att undvika sättningar på hårdgjorda ytor runt boendet avses marken 
förbelastas med kross under 6-12 månader.  
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En bullerutredning har tagits fram vilken visar att gällande riktvärden för buller, enligt 
Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader inte överskrids, under 
förutsättning att uteplatser placeras skyddat. En planbestämmelse införs med lydelsen 
att gemensam uteplats ska finnas där bullernivån inte överskrids. 

Sveriges kommuner är skyldiga att kontrollera luftkvaliteten i förhållande till 
miljökvalitetsnormerna för luft. Dalarnas luftvårdsförbund har, med hjälp av samtliga 
kommuner i Dalarnas län, bedömt luftkvaliteten. Samtliga miljökvalitetsnormer för luft 
klaras i Dalarnas län.  

Varken kommunen eller länsstyrelsen bedömer att Skyttolabäcken omfattas av 
strandskydd. 

Den äldre jordvärmeanläggningen är tömd. Miljöprovtagning för glykol har gjorts i 
oktober 2021. Analysresultaten visar inte på föroreningar av glykol i anslutning till 
slangen.  
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STÄLLNINGSTAGANDEN 

Med anledning av inkomna synpunkter har detaljplanen ändrats på följande sätt; 

• Utredning kring huruvida pålning kan påverka grundvattentäkten Boggas har 
genomförts. Utifrån utredningens resultat har bestämmelse om pålningens 
utförande införts för att undvika påverkan på grundvattentäkten 

• Det norra området, etapp 2 med vårdcentral, har utgått p.g.a dåliga 
grundläggningsförutsättningar 

• Mark med dåliga grundläggningsförutsättning i norra delen av område för 
vårdboende, får ej bebyggas. 

• Planbestämmelse har införts med krav på att gemensam uteplats ska finnas i 
bullerskyddat läge. 

Planbeskrivningen har justerats på följande sätt: 

• Skälen till varför jordbruksmark behöver ianspråktas, har förtydligats. 

• Resonemang kring dagvatten har förtydligats. 

• Utredning om 100-årsflöden i Skyttolabäcken har genomförts och 
planbeskrivningen har förtydligats vad avser risk för översvämning från bäcken. 

• Genomförandefrågor har förtydligats. 

• Miljöprovtagning för glykol har genomförts och planbeskrivningen har 
kompletterats med resultatet.  

Övriga ändringar efter samrådet 

• C1- bestämmelse har införts för att möjliggöra centrumverksamheter som 
kompletterar vårdboendet såsom frisör, fotvård, friskvård, kiosk, mindre 
servering och samlingslokal. 

• C2 bestämmelse har införts för att möjliggöra vårdcentral, t.ex. vårdcentralsfilial. 

• Naturmarken har justerats för att hela dagvattenanläggningen ska ligga på allmän 
plats. Kvartersmarken D1C1C2 har därmed delats i två delar.  

• Planområdet har utökats längs Blästgatan för att säkerställa att denna byggs om 
för att i sin helhet ligga över en nivå för högsta beräknade flöde så att den kan 
fungera som räddningsväg vid översvämning. Träd ska finnas längs gatan.  

• Planbeskrivningen har kompletterats avseende hur räddning och evakuering ska 
ske från boendet. 

• Ett område för pumpstation har tillkommit norr om Stensgatan med anledning 
av att Blästgatans höjning kan medföra att den befintliga pumpstationen i 
korsningen Stensgatan/Blästgatan kan behöva flyttas.  

• Planbestämmelse har införts med krav på att grundläggning ska ske i 
radonskyddat utförande. 
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• Max bruttoarea (BTA) om 11 000 m2 har ändrats till max byggnadsarea (BYA) 
om 6000 m2 på den huvudsakliga, mellersta byggrätten. För den norra 
byggrätten medges en BYA om max 1200 m2.  

• Max antal våningar har begränsats till tre, då den geotekniska utredningen 
baseras på den belastningen. 

• Avsnittet om naturmarkens utformning och skötsel har förtydligats. 

• Resonemang om detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan har 
utvecklats med anledning av att utredning om pålningens eventuella påverkan på 
grundvattentäkten tillkommit och provtagning för glykol har gjorts. 
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NAMNLISTA 
Följande bedöms ha kvarstående erinran: 

• Y4 TeliaCompany (Skanova) 
• Y11 Liberalerna Orsa 
• Y12 Moderaterna Orsa 
• Y13 Kristdemokraterna i Orsa 
• Y14 Naturskyddsföreningen 
• Y15 N N 
• Y17 N N 
• Y18 N N 
• Y19 N N 
• Y20 N N och N N. Till yttrandet bifogades en lista med namnunderskrifter, 

se bilaga. Alla namn kan inte uttydas på namnlistan. Den som vill överklaga 
beslut om att anta detaljplanen ska yttra sig senast under granskningen och 
behöver lämna in ett yttrande där namn och kontaktuppgifter framgår.  

• Y21 N N 
• Y22 N N 
• Y23 N N 
• Y24 N N 
• Y25 N N 
• Y26 N N 
• Y27 N N 
• Y28 N N 
• Y29 N N  



Dnr: OK KS 2019/01201 

Datum: 2021-11-12 

Samrådsredogörelse Detaljplan för vård och omsorgsboende på 
Stormyren i Orsa – Granskningshandling Sida 41 av 42 
 

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER 

Samrådsredogörelsen har upprättats av tjänstepersoner på planenheten. Detaljplanen har 
upprättats av Orsalokaler AB genom konsultföretaget Mondo av planarkitekt Tor 
Hagman och handlagts av planarkitekt Emelie Drott på Miljö- och 
byggnadsförvaltningen Mora Orsas planenhet. 

 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, 2021-11-02 

Emelie Drott    Daniel Falk 
Planarkitekt    Planchef 
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Bilaga, namnunderskrifter tillhöriga Y20 
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