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Byggnadsnämnden kallas till sammanträde 
Tid: 2018-03-07 kl. 10:00      
Plats: Stadsbyggnadsförvaltningen i Mora    OBS tid och plats! 

Öppnande, närvaro, justering 

Beslutsärenden 
1. Orsa Kyrkby, Förhandsbesked för nybyggnad av tre fritidshus

Förslag till beslut
Avslag för fritidshuset närmast järnvägen och Lisselhedsvägen kommuniceras 
med sökanden som får chans att ändra sitt förslag.

2. Stenberg, Bygglov för enbostadshus och komplementbyggnad, 
Förslag till beslut - sammandrag
Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen.

3. Dataskyddsombud för byggnadsnämnden
Förslag till beslut
Byggnadsnämnden utser informationssäkerhetssamordnare Katarina 
Sollgard Norlin till dataskyddsombud för byggnadsnämnden.

4. Holen, Förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus 
Förslag till beslut

Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen meddelas att den 
föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen med nedan givna 
villkor:

Villkor:

Innan bygglovsprövning ska förutsättningarna för fastighetens anslutning till 
va-nätet utredas.

Avgiften för förhandsbeskedet är 13 104 kronor enligt fastställd taxa av 
kommunfullmäktige.

Informationsärenden 
1. Om tiden medger tittar vi på Boverkets introduktionskurs om plan- och

bygglagen, avsnitt 1

https://boverket.onlineacademy.se/external/listing/1573?lang=sv

Delegationsbeslut 
1. Hansjö, Avskrivning

2. Hansjö, Bygglov och startbesked för tillbyggnad av enbostadshus

3. Bostadsanpassningsbidrag beviljas med 6 315 kronor för anpassning av 
bostad.

4. Hansjö, Bygglov för nybyggnation av fritidshus

5. Viborg, Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

6. Svea, Startbesked för installation av fettavskiljare

7. Bäcka, Slutbesked för ändrad användning

8. Oljonsbyn, Startbesked för nybyggnad av fritidshus

https://boverket.onlineacademy.se/external/listing/1573?lang=sv
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9. Hansjö, Startbesked för nybyggnad av fritidshus

10. Orsa Kyrkby, Slutbesked för ändrad användning av industri till gym

11. Vångsgärde, Bygglov för nybyggnation av fritidshus och komplementbyggnad

12. Hansjö, Startbesked för tillbyggnad av fritidshus

13. Brantudden, Rivningslov för rivning av fritishus

14. Storken, Slutbesked för nybyggnad av enbostadshus

15. Vångsgärde, Startbesked för stommen vid tillbyggnad av enbostadshus

16. Bostadsanpassningsbidrag beviljas med 688 kronor för service av trapphiss

17. Slutbesked för tillbyggnad fritidshus, anmälan installation eldstad och anmälan 
nybyggnad komplementbyggnad på Slättberg

18. Slutbesked för nybyggnad komplementbyggnad

19. Slutbesked för tillbyggnad fritidshus på Hansjö

20. Slutbesked för ändrad användning av bibliotek till undervisningslokaler

21. Slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus, Holen

22. Slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus ,Hansjö

23. Startbesked för installation av eldstad, Oljonsbyn

24. Slutbesked för installation av eldstad, Oljonsbyn

25. Bostadsanpassningsbidrag beviljas med 4 263 kronor för stödhandtag samt 
anpassning av befintlig ramp

26. Bostadsanpassningsbidrag beviljas för begagnad spisvakt.

27. Orsa Kyrkby, Bygglov för nybyggnad av garage

28. Orsa Kyrkby, Slutbesked för tillbyggnad av pumphus

29. Bostadsanpassningsbidrag beviljas med 3 750 kronor för installation av 
underskåpsarmatur

30. Bostadsanpassningsbidrag beviljas med 688 kronor för service av trapphiss.

31. Bostadsanpassningsbidrag beviljas med 3063 kronor för spisvakt

32. Slutbesked för nybyggnad av fritidshus, Skattungbyn

Delgivningar 
1. Länsstyrelsens beslut 2018-01-24 att avslå överklagandet över nämndens 

beslut om bygglov för två fritidshus på Hansjö

2. Underrättelse om avslutad förrättning. Fastighetsreglering berörande Slättberg 
3. Beslut om arkeologisk utredning, etapp 2 av ny sträckning av Europaväg 45 

mellan Vattnäs - Trunna, Mora och Orsa kommuner, Dalarnas län

4. Underrättelse om avslutad förrättning. Fastighetsreglering berörande 
Nederberga

5. Länsstyrelsens beslut 2018-01-31 att avslå överklagandet över beslut 

2017-08-28 om bygglov för nybyggnad av fritidshus på Hansjö

6. Underrrättelse om avslutad förrättning. Avstyckning från Skattungbyn  samt 

fastighetsreglering berörande Skattungbyn och styckningslotten

Bo Lindblad 
Ordförande 

Ulla Björklund 
Sekreterare 
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