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Byggnadsnämnden kallas till sammanträde 
Tid: 2018-05-23 kl. 13:00 
Plats: Stadsbyggnadsförvaltningen, Orsa 

Öppnande, närvaro, justering 

Beslutsärenden 
1. Startbesked för nybyggnad av vindkraftverk, 

Förslag till beslut
Byggnadsnämnden föreslås besöka platsen.

2. Bygglov för tillbyggnad/nybyggnad och anmälan rivning av 
fritidshus,
Förslag till beslut - sammandrag
Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31§ plan- och bygglagen.

3. Bygglov för tillbyggnad av fritidshus och nybyggnad av 
komplementbyggnad, Hansjö
Förslag till beslut - sammandrag
Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31§ plan- och bygglagen.

4. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus,
Förslag till beslut
Orsa byggnadsnämnd föreslås kommunicera om avslag på sökt bygglov med 
stöd av 9 kap. 31b § plan- och bygglagen.

5. Orsa Kyrkby, Bygglov för uppförande av skylt
Förslag till beslut
Ärendet överlämnas till Orsa byggnadsnämnd utan förslag till beslut.

6. Bygglov för nybyggnad av fritidshus, Hansjö
Förslag till beslut - sammandrag
Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31§ plan- och bygglagen.

7. Verksamhetsplan 2019 för byggnadsnämndens verksamhet 
Förslag till beslut
Förslag till verksamhetsplan för 2019 godkänns.

8. Ekonomiuppföljning januari-april 2018
Förslag till beslut
- Nämnden har tagit del av informationen.

Informationsärenden 

Delegationsbeslut 
1. Vångsgärde, Startbesked för nybyggnad av fritidshus och 

komplementbyggnad

2. Slättberg, Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad

3. Skattungbyn, Startbesked för nybyggnation av fritidshus och 
komplementbyggnader

4. Hansjö, Startbesked för nybyggnation av fritidshus



KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
2018-05-16
Dokument nr: OK BN 2015/00202-56 

2(2) 

5. Bostadsanpassningsbidrag beviljas med 5 559 kronor för anpassning av 
trösklar.

6. Slutbesked för nybyggnad av garage/carport, Nederberga 

7. Hansjö, Interimistiskt slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus och 
komplementbyggnad

8. Rättidsprövning - överklagan över nämnden beslut 2018-03-08 om positivt 
förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus på Holen

9. Slutbesked för installation av eldstad och rökkanal, Mickelvål 

10. Slutbesked för rivning av industribyggnad, Orsa Kyrkby

11. Hansjö, Startbesked för nybyggnad av fritidshus och carport

12. Slättberg, Startbesked för nybyggnad av komplementbyggnad

13. Justerat beslut, Bostadsanpassningsbidrag beviljas med 1 695 kronor för 
installation av underskåpsarmatur.

14. Hansjö, Startbesked för nybyggnad av komplementbyggnad

15. Ändring av bygglov för nybyggnad av fritidshus, Hansjö

16. Bygglov för tillbyggnad av fritidshus, Slättberg

17. Startbesked för tillbyggnad av fritidshus, Slättberg

18. Stackmora, Bygglov för tillbyggnad av fritidshus

19. Hansjö, Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad

20. Stenberg, Startbesked för nybyggnad av enbostadshus och 
komplementbyggnad

21. Brantudden, Startbesked för rivning av fritidshus

22. Viborg, Startbesked för tillbyggnad av fritidshus

23. Stackmora, Bygglov och startbesked för tillbyggnad av komplementbyggnad

24. Bostadsanpassningsbidrag beviljas med 4 080 kronor för reparation av 
SvanBidette.

25. Skattungbyn, Startbesked för installation av eldstad och rökkanal

26. Stackmora, Bygglov och startbesked för tillbyggnad av komplementbyggnad

27. Rivningslov för rivning av komplementbyggnad, Orsa Kyrkby

28. Bostadsanpassningsbidrag beviljas med 41 750 kronor för anpassning av entré, 
trösklar samt duschplats.

29. Täkten, Slutbesked för tillbyggnad av kontorsbyggnad

Delgivningar 
1. Länsstyrelsens beslut 2018-03-27 om tillstånd till kameraövervakning

Bo Lindblad Ulla Björklund 
Ordförande Sekreterare 
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