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Byggnadsnämnden kallas till sammanträde 
Tid: 2022-01-24 kl. 13:15 
Plats: Stadsbyggnadsförvaltningen/Teams 

 

Öppnande, närvaro, justering 

Beslutsärenden 
 1. Bostadsanpassningsbidrag, Anpassning av entré - ramp, samt 

anpassning av badrum 
 
Förslag till beslut 
Bostadsanpassningsbidrag beviljas för; 
- ramp vid entrén (ett trappsteg) 
 
Bostadsanpassningsbidrag beviljas inte för; 
- badrum med toalett på entréplan görs om till duschrum  
 

 2. Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad 
 
Förslag till beslut 
Byggnadsnämnden avslår sökt bygglov för nybyggnad av 
komplementbyggnad på fastigheten XX med stöd av 9 kap. 30 § plan- och 
bygglagen.  

 
 3. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

 
Förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beviljar sökt förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus på fastigheten XX med stöd av 9 kap. 17 § plan- och 
bygglagen.  

Avgiften för prövningen är 6 442 kronor enligt fastställd taxa av 
kommunfullmäktige.  

Ärendet blev komplett den 2021-11-17. Det bedöms att ärendet har handlagts 
inom lagstiftad tid i enlighet med 9 kap. 27 § plan- och bygglagen.  

 
 4. Hästen 12, Bygglov för tillbyggnad av hotell 

 
Förslag till beslut 
Byggnadsnämnden avslår sökt bygglov för tillbyggnad av hotellbyggnad på 
fastigheten Hästen 12 med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 

Avgiften för prövningen är 1 569 kronor enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Ärendet blev komplett den 2021-12-09. 

Det bedöms att ärendet har handlagts inom lagstiftad tid i enlighet med 9 
kap. 27 § plan- och bygglagen. 
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 5. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad 
 
Förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beviljar sökt bygglov för enbostadshus och 
komplementbyggnad på fastigheten XX med stöd av 9 kap. 31 § plan- och 
bygglagen, men byggnationen får inte påbörjas innan du har fått ett beslut om 
startbesked. 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Byggherren kontaktar 
byggnadsinspektör för tekniskt samråd. Vid det tekniska samrådet ska den 
kontrollansvarige närvara.  

Innan tekniskt samråd ska följande handlingar lämnas in: 

− Projektanpassad kontrollplan 
− Beräkning av byggnadens energianvändning 
− Konstruktionsberäkningar/handlingar 
− Prestandadeklaration på eldstaden/rökkanal  
− Brandskyddsbeskrivning 
− Teknisk beskrivning 

 
Byggnationen/åtgärden får inte påbörjas utan att startbesked meddelats. 
Startbesked meddelas separat då tekniskt samråd har hållits och erforderliga 
handlingar inkommit och godkänts.  

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig 
godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig: NN. 

Avgiften för prövningen är 36 270 kronor enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Ärendet blev komplett den 2021-11-15. 

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. 

 
 6. Orsa S:1, Tidsbegränsat bygglov och strandskyddsdispens för 

upplag 
 
Förslag till beslut 
Bygglov och startbesked 
Byggnadsnämnden beviljar sökt tidsbegränsat bygglov för upplag på del av 
fastigheten Orsa 1:7 med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen till och 
med 2029-06-30. 
Byggnadsnämnden meddelar startbesked för att påbörja åtgärden med stöd 
av 10 kap. 23 och 24 §§ plan- och bygglagen.  

Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. 

Strandskyddsdispens 
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Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för upplag på del av 
fastigheten Orsa 1:7 med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 c §, punkten 4. då 
upplaget behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen 
inte kan genomföras utanför området.  
Den yta som får tas i anspråk för upplag är redovisad med rödstreckad 
markering på situationsplan daterad 2021-11-11. 

Avgift 

Avgiften för prövningen är 6 800 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Ärendet blev komplett den 2021-12-06. Det bedöms att ärendet har handlagts 
inom lagstiftad tid i enlighet med 9 kap. 27 § plan- och bygglagen.  

 
 7. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad 

 
Förslag till beslut 
Byggnadsnämnden avslår sökt bygglov för nybyggnad av enbostadshus och 
komplementbyggnad på fastigheten XX med stöd av 9 kap. 31 § plan- och 
bygglagen. 
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Informationsärenden 
 

Grönklittsgruppen besöker Byggnadsnämnden för att redogöra för sitt kommande 
projekt i Grönklitt, Greenwood.  

Miljö-och byggnadsförvaltningen informerar Byggnadsnämnden om hur arbetet med 
att förbättra förvaltningens arbetsmiljö fortskrider. 

Miljö- och byggnadsförvaltningen informerar Byggnadsnämnden om hur pågående 
rekryteringar fortskrider.  
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Delegationsbeslut 

1. Bostadsanpassningsbidrag, ramp vid entrén beviljas med 18 542 kronor 
2. Bostadsanpassningsbidrag, ramp vid entrén beviljas med 3 931 kronor 
3. Bostadsanpassningsbidrag, reparation av hiss beviljas med 938 kronor 
4. Bostadsanpassningsbidrag, spisvakt med värmevakt beviljas med 3 111 kronor 
5. Startbesked för ändring av bärande vägg i enbostadshus 
6. Interimistiskt slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 
7. Slutbesked för tillbyggnad av parhus 
8. Slutbesked för tillbyggnad av parhus 
9. Slutbesked för tillbyggnad av parhus 
10. Interimistiskt slutbesked för nybyggnad av fritidshus 
11. Interimistiskt slutbesked för nybyggnad av fritidshus 
12. Bygglov för nybyggnad av parhus 
13. Slutbesked för nybyggnad av fritidshus 
14. Interimistiskt slutbesked för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad 
15. Avskrivning av ärende gällande bygglov och marklov för tillbyggnad av 

fritidshus 
16. Avskrivning av anmälan för rivning av garage/förråd 
17. Slutbesked tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av padelhall. 
18. Bygglov och startbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 
19. Startbesked för nybyggnad av fritidshus. 
20. Slutbesked installation av eldstad. 
21. Startbesked för installation av eldstad och rökkanal 
22. Slutbesked installation av VA 
23. Startbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 
24. Slutbesked för tillbyggnad av fritidshus 
25. Slutbesked för fasadändring av fritidshus 
26. Slutbesked komplementbyggnader 
27. Slutbesked för installation av eldstad 
28. Startbesked för tillbyggnad av fritidshus 
29. Startbesked för installation av VA-anläggning 
30. Slutbesked för vedbod/förrådsbyggnad 
31. Slutbesked för tillbyggnad av bostadshus med inglasad altan 
32. Slutbesked för rivning av enbostadshus 
33. Slutbesked installation av eldstad 
34. Slutbesked för installation av eldstad och rökkanal 
35. Slutbesked installation vatten och avlopp 
36. Slutbesked för tillbyggnad av fritidshus samt nybyggnad av 

komplementbyggnad 
37. Startbesked för installation av eldstad och rökkanal 
38. Avskrivning av anmälan för rivning av fritidshus 
39. Startbesked för tillbyggnad av fritidshus 
40. Slutbesked för nybyggnad av biobädd. 
41. Strandskyddsdispens 
42. Slutbesked för nybyggnad av servicebyggnad 
43. Slutbesked för installation av eldstad och rökkanal 
44. Slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus 
45. Slutbesked för tillbyggnad av komplementbyggnad 
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46. Slutbesked för installation av eldstad 
47. Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 
48. Slutbesked för installation av eldstad 
49. Slutbesked gäststuga 
50. Slutbesked för tillbyggnad av fritidshus 
51. Slutbesked för installation av eldstad och rökkanal 
52. Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus 
53. Slutbesked för komplementbyggnad 
54. Slutbesked installation av eldstad och rökkanal 
55. Slutbesked installation av eldstad 
56. Startbesked för installation av eldstad 
57. Slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus 
58. Slutbesked för nybyggnad av nätstation 
59. Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad 
60. Slutbesked för tillbyggnad av bostadshus 
61. Slutbesked för nybyggnad av förråd 
62. Slutbesked för installation av eldstad 
63. Slutbesked installation av eldstad och rökkanal 
64. Bygglov och startbesked för tillbyggnad av slaktlada 
65. Slutbesked för tillbyggnad av friggebod till attefallshus, strandskyddsdispens 

för attefallshus och slogbod 
66. Bygglov för tillbyggnad av fritidshus samt tillbyggnad av komplementbyggnad 
67. Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 
68. Slutbesked för installation av vatten och avlopp 
69. Yttrande angående överklagat bygglov 
70. Startbesked installation av eldstad 
71. Justerat beslut. Bostadsanpassningsbidrag, ramp vid entrén beviljas med 

sammanlagt 7 983 kronor 
72. Slutbesked för nybyggnad av transformatorstation 
73. Slutbesked för nybyggnad av mobiltorn och teknikbodar 
74. Slutbesked för installation av oljeavskiljare 
75. Slutbesked för installation av eldstad 
76. Bygglov för nybyggnad av fritidshus 
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Delgivningar 

1. Beslut 2021-11-30 Dnr 403-8673-2021. Länsstyrelsen avslår överklagandet 
avseende beslut om förhandsbesked och avvisar överklagandet avseende beslut 
om strandskyddsdispens. 

2. Beslut 2021-12-20, Dnr: 403-18800-2021 från Lst. Lst upphäver BN beslutet 
och återförvisar ärendet till BN för fortsatt handläggning. 

3. Beslut från Länsstyrelsen 2021-00-29. Överklagande av kommunsbeslut, 
avseende bygglov för nybyggnad av fritidshus, XX Orsa kommun. Lst upphäver 
och avslår sökt bygglov. 

4. Beslut från Länsstyrelsen 2021-12-14. Begäran om upphävande av strandskydd 
vid ett litet vattendrag på fastigheten XX, i Orsa kommun Delbeslut: Lst 
upphäver strandskyddet på en del av fastigh XX, på tomt 4, se karta bilaga 1. 

5. DOM 2021-12-20, Mål nr: P 12811-20 från Svea Hovrätt, Mark- och 
miljööverdomstolen. Mark- och miljööverdomstolen fastställer OK BN beslut 
2019-03-28. 

6. Fyllnadsval, ordinarie ledamot i Byggnadsnämnden 
7. Lantmäteriets författningssamling, LMFS 2021:5 
8. Påminnelse-Begäran samråd nämnd 
9. Underrättelse om avslutad förrättning 2021-12-03. Avstyckning från XX, 

fastighetsreglering berörande XX, XX och styckningslotten. 
10. Underrättelse om avslutad förrättning 2021-12-07. Avstyckning från XX. 
11. Underrättelse om avslutad förrättning 2021-12-14. Avstyckning från XX 
12. Underrättelse om avslutad förrättning 2021-12-30. Fastighetsreglering 

berörande XX, m.fl., avstyckning från XX 
13. Underrättelse om avslutad förrättning. Fastighetsreglering berörande XX m.fl. 

och XX. 

 

 

 

 

Anders Borg Sofia Juhlin Ulriksen 
Ordförande Sekreterare 
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