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Byggnadsnämnden kallas till sammanträde 
Tid: 2017-09-27 kl. 13:00 
Plats: Dalagatan 1 

Öppnande, närvaro, justering 

Beslutsärenden 
1. Orsa Kyrkby, Bygglov och startbesked för tillbyggnad av 

pumphus
Tjänsteförslag - sammandrag
Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31c § plan- och bygglagen.

2. Oljonsbyn, Startbesked för nybyggnad av vindkraftverk, 
Tjänsteförslag - sammandrag
Startbesked, för att påbörja åtgärden, godkänns med stöd av 10 kap. 23 § 
plan- och bygglagen.

3. Hansjö, Bygglov för nybyggnad av två fritidshus 
Tjänsteförslag
Lämnas till Byggnadsnämnden utan förslag till beslut.

4. Budget 2018
Tjänsteförslag 
Kommunstyrelsens ram för byggnadsnämnden år 2018 antas med den 
fördelning på verksamheter som förvaltningen redovisat.

5. Ekonomiuppföljning januari - augusti 2017
Tjänsteförslag
Nämnden har tagit del av informationen.

Informationsärenden 

Delegationsbeslut 
1. Slutbesked för tillbyggnad och ombyggnad av enbostadshus, Orsa Kyrkby

2. Slutbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage, Oljonsbyn

3. Vångsgärde, Startbesked för mark- och grundläggningsarbeten vid tillbyggnad 

av enbostadshus

4. Startbesked för tillbyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad, Hansjö

5. Bostadsanpassningsbidrag beviljas med 5 673 kronor för anpassning av entré 
med ramp

6. Hansjö, Bygglov för nybyggnad av fritidshus

7. Vångsgärde, Bygglov för nybyggnad av fritidshus

8. Orsa Kyrkby, Startbesked för installation av eldstad och rökkanal

9. Prosten, Bygglov för ombyggnad av biblioteksbyggnad

10. Bostadsanpassningsbidrag beviljas med 2 490 kronor för anpassning av 
uteplats med ramp

11. Hansjö, Bygglov för nybyggnad av fritidshus

12. Hansjö, Startbesked för rivning av enbostadshus och komplementbyggnad

13. Oljonsbyn, Bygglov för nybyggnad av härbre



KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
2017-09-20
Dokument nr: OK BN 2015/00202-40 

2(2) 

14. Bostadsanpassningsbidrag beviljas med 24 950 kronor för anpassning av 
entrédörr

15. Skattungbyn, Anmälan, installation av eldstad

16. Skattungbyn, Slutbesked för installation av eldstad

17. Holen, Bygglov och startbesked för nybyggnad av komplementbyggnad

18. Bostadsanpassningsbidrag beviljas med 1 875 kronor för anpassning av 
trösklar

19. Oljonsbyn, Startbesked för installation av eldstad och rökkanal

20. Oljonsbyn, Startbesked för installation av eldstad och rökkanal

21. Hansjö, Startbesked för installation av eldstad och skorsten

22. Slutbevis för två flerbostadshus för fritidsboende

23. Hansjö, Avskrivning
Delgivningar 

1. Kammarrättens dom 2017-09-07 att ändra förvaltningsrättens dom och 
fastställa byggnadsnämndens beslut 2015-11-04 om bostadsanpassningsbidrag 
för isolering av förvaringsplats för permobil

2. Underrättelse om avslutad förrättning. Arealkomplettering berörande 
Stackmora, fastighetsreglering berörande Kallholen, Stackmora

Bo Lindblad 
Ordförande 

Ulla Björklund 
Sekreterare 
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