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Byggnadsnämnden kallas till sammanträde 
Tid: 2017-11-01 kl. 13:00 
Plats: Dalagatan 1 

Öppnande, närvaro, justering 

Beslutsärenden 
1. Storken, Bygglov för nybyggnad av plank

Förslag till beslut
Sökt bygglov för nybyggnad av plank beviljas enligt 9 kap. 31 b § plan- och
bygglagen.

Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. 

Med detta startbesked beslutas om följande kontrollpunkter: 

 Byggherren ska anmäla när byggnadsarbetet påbörjas.

 Byggherren ska efter avslutat arbete intyga att utförd byggnadsåtgärd

överensstämmer med bygglovet.

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

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

Avgiften för bygglovet är 4 417 kronor enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

2. Hansjö, Slutbesked för nybyggnad av fritidshus
Förslag till beslut
Byggnadsnämnden nekar slutbesked gällande nybyggnad av fritidshus på 
fastigheten Hansjö med stöd av 10 kap. 34 § plan- och bygglagen.

3. Yttrande, förslag till Näringslivsstrategi för Orsa kommun
Förslag till beslut
Byggnadsnämnden i Orsa ställer sig positiv till föreslagen strategi med 
följande kommentarer;
Förslaget att redovisa måluppfyllnaden kan endast avse åren 2018 – 2020. 
Måluppfyllnad för 2017 kan ej göras. Då byggnadsnämndens mål för 2018 
redan är satta behöver dessa kompletteras med kommunövergripande mål 
som läggs in i Stratsys. Måluppfyllnad kan då tas fram för aktiviteten, under 
2018, att ta fram indikatorer och handlingsplan. Måluppfyllnad för innehållet 
i handlingsplanen bör arbetas in som nämndsmål och görs lämpligen som 
verksamhetsplanering för 2019.

4. Ändring av bygglov för nybyggnad av garage/carport, Vångsgärde
Förslag till beslut
Ansökan om ändring av tidigare beslut om bygglov avslås då ändringen av 
nockhöjd inte bedöms vara en sådan liten avvikelse från detaljplan som kan
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godtas i enlighet med 9 kap 31b § plan- och bygglagen.. 

Avgiften för avslag är 1 659 kronor enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura skickas separat 

5. Ekonomiuppföljning januari-september 2017
Förslag till beslut
Nämnden har tagit del av informationen.

Informationsärenden 
    Information om pågående arbete med tillsynsplan 

Delegationsbeslut 
1. Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad

2. Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad

3. Justerat beslut, Bostadsanpassningsbidrag beviljas med 2 775 kronor för 
anpassning av entré

4. Bäcka, Interimistiskt slutbesked för ändrad användning till enbostadshus

5. Unntorp, Slutbesked för nybyggnad av carport/förråd

6. Slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus, Orsa Kyrkby

7. Ändring av startbesked för tillbyggnad av enbostadshus

8. Stenberg, Startbesked för nybyggnad av maskinhall

9. Bostadsanpassningsbidrag beviljas med 8 217kr för motorstyrda rullgardiner.

10. Justerat beslut, Bostadsanpassningsbidrag beviljas med 8 606 kronor för 
motorstyrda rullgardiner

11. Justerat beslut, bostadsanpassningsbidrag för anpassning av badrum, 8 650 kr

12. Hansjö, Bygglov och startbesked för fasadändring

13. Skattungbyn, Ändring av bygglov för nybyggnad av växthus, anmälan för 
installation av eldstad/rökkanal

14. Hansjö, Slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus

15. Vångsgärde, Startbesked för nybyggnad av fritidshus

16. Hansjö, Slutbesked för domartorn med förråd

17. Startbesked grund för nybyggnad av fritidshus, Hansjö

18. Bostadsanpassningsbidrag beviljas med 27 178 kronor för anpassning av 
trösklar och dörr.

19. Hansjö, Slutbesked för installation av eldstad och skorsten

20. Orsa Kyrkby, Startbesked för installation av eldstad

21. Hansjö, Bygglov och startbesked för nybyggnad av transformatorstation

22. Vingen, Startbesked för installation av eldstad

23. Slutbesked för tillbyggnad bostadshus på Orsa Kyrkby

24. Slutbevis för nybyggnad av stall, Hansjö

25. Hansjö, Startbesked för installation av eldstad

26. Mickelvål, Startbesked för installation av eldstad och rökkanal

27. Godkännande av lantmäteriförrättning berörande Hansjö

28. Mickelvål, Startbesked för installation av eldstad

29. Orsa Kyrkby, Startbesked för nybyggnad av väntkur för tågtrafiken
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30. Oljonsbyn, Slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus med en inglasad 
altan

31. Rättvisan, Bygglov och startbesked för tillbyggnad av enbostadshus

32. Orsa kyrkby, Startbesked för anordnande av spontanidrottsplats/lekplats

33. Kallmora, Slutbesked för installation av eldstad

34. Bygglov och startbesked för nybyggnad av gäststuga, Hansjö

35. Orsa kyrkby, Startbesked för installation av eldstad

36. Slutbevis för uppförande av fritidshus på Hansjö

37. Bostadsanpassningsbidrag beviljas med 5 636 kronor för anpassning av 
trösklar samt entrédörr

Bo Lindblad 
Ordförande 

Ulla Björklund 
Sekreterare 
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