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Byggnadsnämnden 

Plats och tid: Stadsbyggnadsförvaltningen, 2021-11-03 kl. 13:15-15:50 

Beslutande: Anders Borg (C) 
Bo Lindblad (C) 
Lars-Olov Simu (KD) 
Mikael Johansson (C) 

 
Övriga deltagare: Lena Bergman, Förvaltningschef 

Tommy Ek, Biträdande förvaltningschef och stadsarkitekt 
Per-Olof Olsson, Bygglovschef 
Anna Wadman, Kart-och mätchef 
Morgan Bäckström, GIS-ingenjör 
Anders Trogen, Mätningsingenjör 
Pellas Mats Andersson, Lantmäteriet 
Sofia Juhlin Ulriksen, Nämndsekreterare 

 
Utses att justera: Lars Olov Simu 

Justeringens 
plats och tid: 

Stadsbyggnadsförvaltningen, Dalagatan 1, 2021-11-03 

Underskrifter:    

Sofia Juhlin Ulriksen, sekreterare 

59 - 64 

 
 
 

 

Anders Borg, ordförande 
 
 

 

Lars Olov Simu, justerare 

 
 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum: 2021-11-03 

Överklagningstid: 2021-11-03 - 2021-11-24 

Anslaget sätts upp: 2021-11-03 Anslaget tas ner: 2021-11-25 

Förvaringsplats för protokollet: Miljö-och byggnadsförvaltningen 

Underskrift Utdragsbestyrkande 
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§ 59 OK BN 2021/00294-1 

 
 

Revidering av delegationsordning 

Beslut 
Byggnadsnämnden återremitterar ärendet till Miljö-och byggnadsförvaltningen för 
vidare handläggning. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnadsförvaltningen delegationsordning är ett dokument som löpande 

uppdateras utifrån lagförändringar, ändrade arbetsuppgifter och 

organisationsförändringar. Vid denna revidering har delegationsordningen även 

anpassats enligt gällande mall för styrdokument. 

Miljö- och byggnadsförvaltningen ser ett behov av att revidera Byggnadsnämndens 

delegationsordning genom att lägga till nedanstående: 

- Delegation i ärenden för upphandling/ ekonomi 

- Delegation för personalärenden för förvaltningschef och enhetschef 

- Delegation för arbetsmiljöärenden 

 

Delegationsordningen har uppdaterats så att paragrafer och text överensstämmer med 
de senaste ändringarna i kommunallagen och förvaltningslagen. Delegationsordningen 
är baserad på Sveriges kommuner och regioners senaste vägledningsmaterial. 

Beslutsunderlag 
Reviderad delegationsordning, daterar 2021-10-18 

Miljö-och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden antar upprättat förslag till reviderad delegationsordning. 

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

Byggnadsnämndens beslutsgång 

Yrkande 
Anders Borg (C) yrkar att ärendet återremitteras till Miljö-och byggnadsförvaltningen 

för vidare handläggning. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att Byggnadsnämnden bifaller Anders Borgs (C) yrkande, att 

återremittera ärendet för vidare handläggning. 

Sändlista 
Miljö-och byggnadsförvaltningen 
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§ 60 OK BN 2021/ 
 

Förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus 

Beslut 
Byggnadsnämnden beviljar sökt förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus på 

fastigheten XX med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen med följande 

villkor: 

 
- Tomt 1 skall minst ha en yta på 650 kvm. 
- Tomt 2 skall minst ha en yta på 600 kvm. 
- Tomt 3 skall minst ha en yta på 600 kvm. 

 
Avgiften för förhandsbeskedet är 9 804 kronor enligt fastställd taxa av 

kommunfullmäktige. 

Ärendet blev komplett den 2021-08-30. 

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

plan- och bygglagen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser nybyggnad av två fritidshus på fastigheten XX i Orsa  kommun. 

Befintlig fastighet avses att delas upp i tre mindre tomter. 

Planförhållanden 
För området gäller detaljplan Dp 120 som vann laga kraft 2011-07-19. Sökt åtgärd 

strider inte mot detaljplanen. 

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

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

Yttranden har inkommit från Nodava och Stadsarkitekten. Se bilagor för att ta del av 

yttrandena i sin helhet. 

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

område med detaljplan, om 

1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 

a) överensstämmer med detaljplanen, eller 

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

bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en 

fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen 

fastighetsbildningslagen (1970:988), 

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

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

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

13, 17 och 18 §§. 

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

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

stycket 1. Lag (2014:900). 

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

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

om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. 

Motivering 
Då plankartan ej anger någon begränsning på varken antal tomter eller tomtstorlek kan 

åtgärden anses vara planenlig. 

Villkor bör ges i förhandsbeskedet gällande tomtens storlek: 

- "Tomt skall minst ha en yta på 600 kvm" 

De bestämmelser som anges i detaljplan ska kunna uppfyllas gällande: 

- Största totala byggnadsarea i procent av fastighetsarea (20%). 

- Enskild bostadsbyggnad skall ha en byggnadsarea av minst 100 kvm och högst 

250 kvm. 

Vilket möjliggör en planenlig byggnation med en byggnadsarea på 100-120 kvm. 

Ursprunglig fastighet (tomt 1) bör efter eventuell avstyckning ej understiga 650 kvm. 

Åtgärden bedöms inte medföra någon betydande olägenhet för omgivningen och 

uppfyller de krav i 2 kap och 8 kap. plan- och bygglagen som anges i 9 kap. 30§ 

plan- och bygglagen. 

Upplysningar 
Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den 

kommande bygglovsprövningen om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag 

då förhandsbeskedet vann laga kraft. 

Detta beslut annonseras offentligt i Post- och Inrikes Tidningar. 

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

överklagat beslutet innan dess. 

Angränsande markägare kommer att underrättas om annonseringen. 

Du kan själv kontrollera datumet för annonsering på: 

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

Beslutsunderlag 
Ansökan, inkom 2021-08-30 

Skrivelse från sökande, inkom 2021-08-30 

Situationsplan - Förslag på uppdelning av tomt, inkom 2021-08-30 

Situationsplan - Förslag på placering av byggnader, inkom 2021-08-30 
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Situationsplan - Förslag på infart/parkering, inkom 2021-08-30 

Situationsplan - Förslag på VA-lösning, inkom 2021-08-30 

Yttrande från Nodava, inkom 2021-09-17 

Yttrande från Stadsarkitekten, inkom 2021-10-19 

Miljö-och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beviljar sökt förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus på 

fastigheten XX med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen med följande 

villkor: 

 
- Tomt 1 skall minst ha en yta på 800 kvm. 
- Tomt 2 skall minst ha en yta på 600 kvm. 
- Tomt 3 skall minst ha en yta på 600 kvm. 

 

Ordförandeberedningens förslag till beslut 
Ordförandeberedningen föreslår att Byggnadsnämnden beviljar sökt förhandsbesked 

för nybyggnad av två fritidshus på fastigheten XX med stöd av 9 kap. 17 § plan- och 

bygglagen med följande villkor: 

 
- Tomt 2 skall minst ha en yta på 600 kvm. 
- Tomt 3 skall minst ha en yta på 600 kvm. 

 

Byggnadsnämndens beslutsgång 
Yrkaden 
Lars Olov Simu (KD) yrkar att sökt förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus på 

fastigheten XX med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen med följande villkor: 

 
- Tomt 1 skall minst ha en yta på 650 kvm. 
- Tomt 2 skall minst ha en yta på 600 kvm. 
- Tomt 3 skall minst ha en yta på 600 kvm. 

 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Byggnadsnämnden bifaller 

Lars Olov Simus (KD) yrkande, att bevilja sökt förhandsbesked för nybyggnad av två 

fritidshus på fastigheten XX med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen med 

följande villkor: 

 
- Tomt 1 skall minst ha en yta på 650 kvm. 
- Tomt 2 skall minst ha en yta på 600 kvm. 
- Tomt 3 skall minst ha en yta på 600 kvm. 

 

Sändlista 
Sökanden 

 Fastighetsägaren, delgivning med besvärshänvisning 
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§ 61 OK BN 2017/ 

 
 

Föreläggande 

Beslut 
Rivningsföreläggande 

Byggnadsnämnden Orsa beslutar att förelägga lagfaren ägare, NN, att riva ett 

bostadshus på fastigheten NN (inringat på kartan bild nedan), enligt plan- och 

bygglagen 11:21 § (PBL). Rivningen ska vara utförd senast 2022-10-31. 

 
Rivningen ska utföras säkert och den kontrollplan som beslutas i detta ärende ska 

följas och lämnas in tillsammans med fotografier för att Byggnadsnämnden ska kunna 

avsluta detta tillsynsärende. 

 
Ingen avgift utgår i detta ärende. 

 

 
Situationsplan, byggnaden ärendet rör inom den blåa ringen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Detta tillsynsärende angående byggnad med eftersatt underhåll har behandlats av Orsa 

byggnadsnämnd sedan 2017. Fastigheten har varit eftersatt under många år innan 

dess. Föregående fastighetsägare har haft sparsam kontakt med nämnden och några 

åtgärder för att sköta byggnaden har inte vidtagits. Huset har förfallit under flera 

årtionden. 
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Ny fastighetsägare har tagit kontakt med byggnadsnämndens handläggare och har för 

avsikt att riva det fristående bostadshuset som finns på fastigheten då det har förfallit 

bortom räddning. Byggnadsnämnden kan därför ge ett rivningsföreläggande ställt till 

nuvarande lagfaren ägare. 

Lagstöd 
Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och 

de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas 

till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, 

miljömässig och konstnärlig synpunkt. PBL 11:14 §. 

 

Motivering 
Byggnaden är i sådant dåligt skick att den inte längre uppfyller sitt ändamål. 

Grunden har stora skador och bär inte längre byggnaden som i sig själv har stora 

skador av eftersatt underhåll. Byggnadens tekniska egenskaper tak, väggar, bjälklag är 

inte intakta, har stora skador. Åtgärdsföreläggande är i och med det ej aktuellt. 

Bedömningen är även att byggnaden inte är särskilt värdefullt från historisk, 

kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt och behöver därför inte 

bevaras. Fastighetsägaren önskar att riva byggnaden. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från ny lagfaren ägare, inkom 2021-10-18. 
Kontrollplan, inkom 2021-10-18 
Fotodokumentation, 2017-12-31 

Miljö-och byggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Rivningsföreläggande 

Byggnadsnämnden Orsa beslutar att förelägga lagfaren ägare, NN, att riva ett 

bostadshus på fastigheten XX (inringat på kartan på bild), enligt plan och 

bygglagen 11:21 § (PBL). Rivningen ska vara utförd senast 2022-10-31. 

 
Rivningen ska utföras säkert och den kontrollplan som beslutas i detta ärende ska 

följas och lämnas in tillsammans med fotografier för att Byggnadsnämnden ska kunna 

avsluta detta tillsynsärende. 

 
 

Ordförandeberedningens förslag till beslut 
Ordförandeberedningen föreslår att Byggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens 

förslag till beslut, och förelägger lagfaren ägare att riva ett bostadshus på fastigheten 

XX. 

Byggnadsnämndens beslutsgång 
Ordföranden finner att Byggnadsnämnden bifaller Ordförandeberedningens förslag till 

beslut, och förelägger lagfaren ägare att riva ett bostadshus på fastigheten XX. 

Sändlista 
Fastighetsägare XX, med besvärshänvisning 
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§ 62 

 
 

Informationsärenden 

 
Anna Wadman, kart-och mätchef på Miljö-och byggnadsförvaltningen, Anders Trogen 

mätningsingenjör, Morgan Bäckström GIS-ingenjör och Pellas Mats Andersson från 

Lantmäteriet besökte Byggnadsnämnden för att informera om fastighetsgränser i Orsa 

kommun. 

Miljö-och byggnadsförvaltningen informerade Byggnadsnämnden om arbetsmiljön på 

förvaltningen. 

Miljö-och byggnadsförvaltningen informerade Byggnadsnämnden om hur arbetet med 

förvaltningssammanslagningen fortskrider. 
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§ 63 
 
 
 

Delegationsbeslut 

1. Bostadsanpassningsbidrag, service av hiss 

beviljas med 938 kronor 

2. Bostadsanpassningsbidrag, service av hiss 

beviljas med 938 kronor 

3. Bostadsanpassningsbidrag, service av hiss 

beviljas med 938 kronor 

4. Bostadsanpassningsbidrag, spisvakt 

beviljas med 3 111 kronor 

5. Bygglov och startbesked för 

tillbyggnad av skolbyggnad 

 
 

6. Rättidsprövning  

7. Rättidsprövning  

8. Slutbesked för tillbyggnad  av 

komplementbyggnad 

9. Slutbesked för tillbyggnad av fritidshus 

10. Startbesked för nybyggnad av 

fritidshus 

11. Bygglov och startbesked för nybyggnad 

av fritidshus 

12. Startbesked på tidsbegränsat bygglov 

för nybyggnad av padelhall. 

13. Startbesked för installation av eldstad och 

rökkanal 

14. Startbesked för ändrad VA- anslutning 

15. Startbesked för tillbyggnad av ett 

fritidshus 

16. Bygglov för tillbyggnad av fritidshus 
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17. Beslut om att avsluta 

förhandsbesked för nybyggnad av 

fritidshus 

18. Avvisning för tillbyggnad av fritidshus 

19. Startbesked för installation av 

eldstad och rökkanal 

20. Bygglov för nybyggnad av 

komplementbyggnad 

21. Slutbesked för installation av eldstad 

22. startbesked installation av eldstad 

23. Bygglov för fasadändring av 

enbostadshus 

24. Bygglov för nybyggnad av fordonstvätt 

25. Startbesked för nybyggnad av 

fordonstvätt 

26. Startbesked för installation av hiss 

27. Slutbesked för installation av 

eldstad 

28. Slutbesked för installation av 

eldstad 

29. Bygglov för ändrad användning av 

handelsbyggnad 

30. Startbesked för tillbyggnad av 

industribyggnad 

 

31. Rättidsprövning  

32. Rättidsprövning  

33. Rättidsprövning 

34. Bygglov för nybyggnad av 

jordkällare 

35. Startbesked för nybyggnad av 

fritidshus 

36. Startbesked för nybyggnad av 

fritidshus 
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37. Slutbesked för installation av 

eldstad och rökkanal 

38. Slutbesked för installation av eldstad 

39. Slutbesked för tillbyggnad av 

komplementbyggnad 

40. Slutbesked för tidsbegränsad 

uppställning av 

vindskydd/tälthall 

41. Bygglov för tillbyggnad av fritidshus 

 

 

42. Rättidsprövning  

43. Rättidsprövning  

44. Ärendet avslutas utan åtgärd  
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§ 64 
 
 
 

Delgivningar 

1. Beslut 2021-09-22 Mål nr P5665-21 Svea 

Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen 

avvisar överklagandet av Hansjö Nya 

Vattenförening. 

2. Beslut 2021-10-12 Dnr: 526-17493-2021 

Länsstyrelsen godkänner OK BN beslut om 

strandskyddsdispens. 

3. DOM 2021-09-22 Mål nr P 6162-21 Nacka 

tingsrätt. Mark-och miljödomstolen avslår 

överklagandet. 

 
 
 
 
 
 

4. Plan för vatten och avlopp 2021-2025  

5. Policy för vatten och avlopp  

6. Registrering beträffande uppdelning av 

Skattungbyn S:84 

7. Samråd, avstyckning av 2 nya fastigheter 

på NN 

8. Underrättelse om avslutad förrättning 

2021-10-04. Fastighetsreglering berörande 

NN och NN. 

9. Underrättelse om avslutad förrättning 

2021-10-20. Avstyckning från 241:7 samt 

anslutning enligt 42a § anläggningslagen. 

10. Underrättelse om avslutad förrättning 

2021-10-22. Fastighetsbestämning 

berörande NN och NN samt 

fastighetsreglering berörande NN, NN 

och NN 

11. Underrättelse om avslutad förrättning 

2021-10-25. Avstyckning från NN, 

fastighetsreglering berörande NN, NN och 

styckningslotten. 

  

 
 
 
 
 
 
 

 


