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Riktlinjer
• Ny bebyggelse ska utformas 

så att den passar in i byns 
karaktär.

• Ny bebyggelse ska inte 
uppföras utanför markerad 
gräns, mellan herrgården 
och Orsasjön.

• I Bäcka får vissa 
bygglovsbefriade åtgärder 
inte uppföras utan bygglov, 
se sidan 77, riktlinjer för 
Kulturmiljö.

• På jordbruks mark viktig för 
landskapsbilden bör inte 
nya byggnader uppföras på 
obebyggda fastigheter eller 
utanför befintliga tomt
platser. Om exploatering 
ska kunna medges ska en 
särskild utredning påvisa att 
detta inte påverkar utsikten 
eller byns karaktär negativt, 
se sida 119.

Invånarantal:
under 10 invånare

Geografiskt läge:
6 km till Orsa

Kännetecken:
Vid vattnet, med halva byn i 

grannkommunen.

Bäcka ligger på gränsen mellan Orsa och Mora kommuner. Byn ingår i 
riksintresset för Siljansområdet. Området kring Bäcka herrgård är utpekat 
som övrigt intresse för kulturmiljövården. Herrgårdsmiljöns kulturmiljö
värden bidrar till viss del till riksintresset Siljansområdets värden.

Bebyggelsens karaktär
Den största andelen bostadsbebyggelse ligger i Mora kommun. I Orsa 
kommun ligger Bäcka herrgård, med en grupp stugor bredvid samt ett fåtal 
bostadshus med komplementbyggnader.

Bäcka herrgård med sina annexbyggnader är väl bevarad med sina vitrappade 
byggnader i nyklassisk stil. Jordbruksmarken bakom herrgården ger 
intrycket av att herrgården ligger på en höjd och öppningen i bebyggelsen 
nedanför vägen ger herrgården en fin kontakt med Orsasjön.

LIS-område
På Näsudden föreslås LISområde för camping/stugby. En camping/stugby 
i detta läge är ett bra komplement till befintliga besöksanläggningar i Orsa 
kommun. Området ska detaljplaneläggas för att säkra upp allmänhetens 
tillgång till udden och dess strandområden.

Näsudden har i den översiktliga naturvärdesinventeringen som genomförts 
visat sig ha höga naturvärden. Dessa värden finns framförallt närmast 
stranden och kan hanteras i detaljplaneläggning.

Bildförklaring:

På Näsudden föreslås  LIS-område för camping/stugby.
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Näsudden

Bäcka

LIS 2

LIS 1
Mora kommun

      R

Mora kommun

Bäcka omfattas av riksintresse för friluftsliv 3 kap. MB och riksintresse för rörligt friluftsliv 4 kap. 2§ MB. Delar av området 
kan omfattas av generellt biotopskydd, se sida 40.


