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Byggnadsnämnden kallas till sammanträde 
Tid: 2022-11-02 kl. 13:15 
Plats: Dalagatan 1 

 

Öppnande, närvaro, justering 

Beslutsärenden 
 1. Näringslivsstrategi – Remiss 

 
Förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beslutar att delegera besvarandet av remissen på 

Näringslivsstrategi 2023 – 2026 till förvaltningschef.  

 
 2. Bygglov för nybyggnad av fritidshus  

 
Förslag till beslut 
Byggnadsnämnden avslår sökt bygglov för nybyggnad av fritidshus på 

fastigheten XX med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, men 

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

Avgiften för prövningen är 2 946 kronor enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

 

Ärendet blev komplett 2022-08-21. 

Handläggningstiden för ärendet har förlängts 2022-10-17. 

Det bedöms att ärendet har handlagts inom lagstiftad tid i enlighet med 9 

kap. 27 § plan- och bygglagen. 

 
 3. Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 

 
Förslag till beslut 
Byggnadsnämnden avslår sökt bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på 

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

Avgiften för prövningen är 1 787 kronor enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

 

Ärendet blev komplett 2022-08-30. 

Det bedöms att ärendet har handlagts inom lagstiftad tid i enlighet med 9 

kap. 27 § plan- och bygglagen. 

 
 4. Orsa Kyrkby 24:8, Bygglov för nybyggnad av äldreboende 

 
Förslag till beslut 
Bygglov för nybyggnad av äldreboende med tillhörande förråd, lusthus, 

reservkraftsbyggnad och parkeringsplatser beviljas av Byggnadsnämnden. 

Beslutet fattas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 
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Byggnationen får inte påbörjas innan du har fått beslut om startbesked. 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig 

godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig: NN 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Byggherren kontaktar 

byggnadsinspektör för att boka tekniskt samråd. Vid det tekniska samrådet 

ska den kontrollansvarige närvara. Till tekniskt samråd ska följande 

handlingar lämnas in: 

- Projektanpassad kontrollplan med tillhörande riskanalys. 
- Konstruktionsdokumentation. 
- Redovisning och dimensionering av fettavskiljare, enligt yttrande från 

Nodava. 
- Redovisning av avfallshanteringen, enligt yttrande från Nodava. 
- Brandskyddsbeskrivning. 
- Energiberäkning. 
- Fuktsäkerhetsprojektering. 
- Redovisning av räddningsväg enligt planbestämmelsen 

räddningsväg och n1. 
- Tidsplan för färdigställandet av räddningsvägen som måste vara klar 

innan äldreboendet får tas i bruk. 
- Redovisning av radonskyddad grundläggning enligt 

planbestämmelsen m2. 
- Redovisning av friskluftsintag enligt planbestämmelsen m3. 
- Redovisning av pålningen enligt planbestämmelsen m6. 

Avgiften för prövningen är 278 015 kronor enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Ärendet blev komplett 2022-09-21. Det bedöms att ärendet har handlagts 

inom lagstiftad tid i enlighet med 9 kap. 27 § plan- och bygglagen. 

I detta ärende krävs utstakning. Kostnader för detta ingår inte i 

bygglovsavgiften. 
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Informationsärenden 
 

 

Delegationsbeslut 
1. Slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus 

2. Slutbesked för tillbyggnad av fritidshus 

3. Slutbesked för tillbyggnad av fritidshus 

4. Interimistiskt Slutbesked för nybyggnad av fritidshus samt installation av 

eldstad och rökkanal. 

5. Slutbesked för nybyggnad av fritidshus 

6. Interimistiskt slutbesked för nybyggnad av fritidshus 

7. Slutbesked för installation av eldstad 

8. Slutbesked för installation av VA 

9. Slutbesked för tillbyggnad av fritidshus 

10. Slutbesked för installation av vatten och avlopp 

11. Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 

12. Beslut om avslut tillsyn 

13. Slutbesked för nybyggnad av jordkällare 

14. Interimistiskt slutbesked för nybyggnad av enbostadshus 

15. Slutbesked för tillbyggnad och installation av VA på enbostadshus 

16. Slutbesked för nybyggnad av enbostadshus 

17. Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 

18. Lista delegationsbeslut 20220921 – 20221026 

 

 

Delgivningar 
1. Dom från Nacka Tingsrätt, 2022-10-13, mål nr P3145-22, upphäver beslut från 

Länsstyrelsen och återförvisar målet till byggnadsnämnden 

2. Personuppgiftsincident - anmälan och beslut 

3. Nämnd- och bolagsplan 2023 Orsa 

4. Delårsrapport 2022- jan-aug  

5. Protokoll OK Byggnadsnämnden 2022-09-28 

 

 

 

 

Anders Borg Sofia Juhlin Ulriksen 
Ordförande Sekreterare 

 


