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Byggnadsnämnden kallas till sammanträde 
Tid: 2018-01-31 kl. 13:00 
Plats: Stadsbyggnadsförvaltningen, Dalagatan 1 

Öppnande, närvaro, justering 

Beslutsärenden 
1. Vångsgärde, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

Arbetsutskottets förslag till byggnadsnämnden:

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 bullerutredning utföras utifrån gällande 
bullerkrav i ”Förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader”. Beräkning av ljudnivå vid fasad, uteplats och 
inomhus ska framgå.

 Enbostadshus får endast byggas i en våning utan inredningsbar vind.

Avgiften för förhandsbeskedet är 6 653 kronor enligt fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. 

2. Vångsgärde, Strandskyddsdispens och startbesked för nybyggnad 

av komplementbyggnad

Arbetsutskottets förslag till byggnadsnämnden:

Startbesked, för att påbörja åtgärden, godkänns med stöd av 10 kap. 23 § 
plan- och bygglagen med följande villkor:

 Berörda grannar ska godkänna byggnadens placering närmare än 4,5 
meter från fastighetsgräns. Det åligger byggherren att inhämta 
medgivande från berörda grannar.

Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. 

Slutbesked krävs för att få ta byggnaden i bruk. Som underlag för 

slutbeskedet ska följande handlingar lämnas in till 

Stadsbyggnadsförvaltningen. 

 Intyg från byggherren att byggnadsåtgärden överensstämmer med

startbeskedet. (Kan göras på blankett för anmälan av avslutat arbete).

 Intyg från byggherren att en brandvarnare har monterats i

byggnaden.

Dispens från 7 kap. 15 § miljöbalken beviljas för komplementbyggnad. 

Sökt åtgärd får anses uppfylla det lagstadgade särskilda skälet som anges i miljö-

balken 7 kap. 18 c §, punkten 1, då fastigheten redan är bebyggd och har tagits i 

anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 
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Som tomt får tas i anspråk med röd färg markerat område på bifogad karta. 

Avgiften för anmälan och strandskyddsdispens är 3 629 kronor enligt 

fastställd taxa av kommunfullmäktige.  

3. Skattungbyn, Bygglov för nybyggnad av fritidshus och 
komplementbyggnader

Arbetsutskottets förslag till byggnadsnämnden:

Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31§ plan- och bygglagen.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Byggherren kontaktar 
byggnadsinspektör (andreas.ytterberg@mora.se) för tekniskt samråd. Vid det 
tekniska samrådet ska den kontrollansvarige närvara.

Innan tekniskt samråd ska följande handlingar lämnas in:
 Kontrollplan

 Konstruktionsdokumentation/Takstolsberäkning gällande 
fritidshuset

 Prestandadeklaration på eldstäder

 Energiberäkning (fritidshus)

Byggnationen 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:  

Avgiften för bygglovet är 11 055 kronor enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. I detta ärende krävs 

utstakning, Kostnader för detta ingår inte i bygglovsavgiften. 

4. Hansjö, Bygglov för nybyggnad av fritidshus

Tjänsteförslag:

Sökt bygglov för fritidshus beviljas med stöd av 9 kap. 31§ plan- och 
bygglagen.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Byggherren kontaktar 
byggnadsinspektör (andreas.ytterberg@mora.se) för tekniskt samråd. Vid det 
tekniska samrådet ska den kontrollansvarige närvara.

Innan tekniskt samråd ska följande handlingar lämnas in:

 Kontrollplan
 Beräkning av byggnadens energianvändning
 Konstruktionsdokumentation gällande takkonstruktionen
 Prestandadeklaration på eldstaden

Byggnationen får inte påbörjas utan att startbesked meddelats. Startbesked 

meddelas separat då tekniskt samråd har hållits och erforderliga handlingar 

inkommit och godkänts.  
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För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 

kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig: 

Avgiften för bygglovet är 18 426 kronor enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

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

bygglovsavgiften. 

5. Årsredovisning 2017 för byggnadsnämnden
Tjänsteförslag:
Upprättat förslag till årsredovisning 2017 för byggnadsnämnden godkänns.

Informationsärenden 

Delegationsbeslut 
1. Oljonsbyn, Bygglov för tillbyggnad och ändring av enbostadshus

2. Orsa Kyrkby,Bygglov för ändrad användning av industri till gym

3. Rättvisan, Slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus

4. Rättidsprövning - överklagande av byggnadsnämndens beslut 2017-12-11 § 
om byggsanktionsavgift

5. Orsa Kyrkby, Startbesked för ändrad användning från industri till gym

6. Bostadsanpassningsbidrag beviljas med 688 kronor för service av trapphiss

7. Skattungbyn, Startbesked för nybyggnation av komplementbyggnad

8. Slättberg, Avskrivning av förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus

9. Slutbesked för nybyggnad av fritidshus

10. Slutbesked för tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av lokal

11. Hansjö, Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad

12. Slutbesked för tillbyggnad av fritidshus och nybyggnad av vallabod/förråd, 
Hansjö

13. Interimistiskt slutbesked för nybyggnad av gäststuga, Hansjö

14. Orsa Kyrkby, Startbesked för utökning av camping

15. Prosten, Startbesked för ombyggnad av biblioteksbyggnad till förskola

16. Slutbesked för ändrad användning och ombyggnad av vedbod till bastu samt 
nybyggnad av orangeri på Slättberg

17. Hansjö, Slutbesked för nybyggnad av fritidshus

18. Hansjö, Slutbesked för nybyggnad av pumphus samt rivning av befintligt 

pumphus

19. Sundbäck, Slutbesked för installation av eldstad

20. Vångsgärde, Slutbesked för installation av eldstad och rökkanal

21. Järnvägen, Startbesked för installation av eldstad (kolgrill)

22. Orsa Kyrkby, Startbesked för installation av eldstad

23. Interimistiskt slutbesked för nybyggnad av fritidshus, Hansjö

24. Oljonsbyn, Startbesked för tillbyggnad av fritidshus

25. Slutbesked, installation av oljeavskiljare, Svea

26. Slutbesked för nybyggnad av fritidshus, Hansjö 

27. Startbesked för rivning av industribyggnad, Orsa Kyrkby

28. Slutbesked för nybyggnad av transformatorstation, Hansjö

29. Slutbesked för nybyggnad av transformatorstation, Hansjö 
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30. Slutbesked för nybyggnad av transformatorstation, Hansjö 

31. Slutbesked för nybyggnad av transformatorstation, Hansjö 

32. Slutbesked för nybyggnad av transformatorstation, Hansjö 

33. Slutbesked för nybyggnad av transformatorstation, Hansjö

34. Slutbesked för tillbyggnad bostadshus, Hansjö 

35. Holen, Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad

36. Skattungbyn, Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad

37. Nederberga, Bygglov och startbesked för nybyggnad av industribyggnad

38. Orsa Kyrkby, Slutbesked för nybyggnad av väntkur för tågtrafiken

39. Hansjö, Bygglov för nybyggnad av fritidshus

40. Hansjö, Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

41. Hansjö, Slutbesked för nybyggnad av transformator

42. Hansjö, Bygglov för tillbyggnad av fritidshus

43. Slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus, Viborg

44. Orsa Kyrkby, Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av informationsskylt

45. Hansjö, Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av informationsskylt

46. Slutbesked för ombyggnad av balkonger, Heimdal

47. slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad, Hansjö 

48. Orsbleck, Bygglov och startbesked för nybyggnad av transformatorstation

49. Skattungbyn, Bygglov och startbesked för nybyggnad av transformatorstation

50. Startbesked för rivning av industribyggnad, Orsa Kyrkby 

51. Hansjö, Interimistiskt slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad

Delgivningar 
1. Underrättelse om avslutad förrättning. Avstyckning från Viborg

2. Översiktlig stabilitetskartering för Orsa kommun

3. Underrättelse om avslutad förrättning. Fastighetsreglering berörande 
Skattungbyn

4. Underrättelse om avslutad förrättning. Avstyckning från Orsa Kyrkby 

Bo Lindblad 
Ordförande 

Ulla Björklund 
Sekreterare 
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