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Byggnadsnämnden kallas till sammanträde 
Tid: 2017-05-24 kl. 13:15 
Plats: Dalagatan 1 

Öppnande, närvaro, justering 

Beslutsärenden 
1. Avvikelser från befintliga planer i samband med vägplan för E45 

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till byggnadsnämnden:

Den föreslagna omdragningen av Lisselhedsvägen samt dragningen av 
gång- och cykelvägen och beslutet att behålla befintlig anslutande GC-väg 
strider mot gällande detaljplaner, men avvikelserna bedöms vara små.

2. Hansjö, Bygglov för nybyggnad av lägenhetshotell

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till byggnadsnämnden:

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

Sökt rivningslov beviljas med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen. 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Härmed kallas ni till tekniskt samråd. 
Byggherren kontaktar byggnadsinspektör (Rasmus Öhrén, 0250-262 69) för 
tekniskt samråd. Vid det tekniska samrådet ska den kontrollansvarige 
närvara.

Innan tekniskt samråd ska följande handlingar lämnas in:

 Förslag till kontrollplan enligt plan- och bygglagen.
 Beräkning av byggnadens specifika energianvändning.

 Brandskyddsbeskrivning samt uppgift om sakkunnig brand.
 Uppgift om sakkunnig tillgänglighet.
 Konstruktionsdokumentation.
 Konstruktionsritningar för grundkonstruktionen.

Byggnationen/åtgärden 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 212 849 kronor enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

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

3. Bygglov och strandskyddsdispens för anordnande av 
småbåtshamn på Orsa Kyrkby  och Orsa 
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Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till byggnadsnämnden: 

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

Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. 

Startbesked, för att påbörja åtgärden, godkänns med stöd av 10 kap. 23 § 

plan- och bygglagen.  

Med detta startbesked beslutas om följande kontrollpunkter: 

 Byggherren ska anmäla när byggnadsarbetet påbörjas.

 Byggherren ska efter avslutat arbete intyga att utförd byggnadsåtgärd

överensstämmer med startbeskedet/bygglovet.

Slutbesked krävs för att få ta bryggan i bruk. Som underlag för slutbeskedet 

ska följande handlingar lämnas in till Stadsbyggnadsförvaltningen: 

 Intyg från byggherren att byggnadsåtgärden överensstämmer med

startbeskedet/bygglovet. (Kan göras på blankett för anmälan av avslutat

arbete).

Dispens från 7 kap. 15 § miljöbalken beviljas för uppförande av brygga inom 

100 meter från Orsasjön. 

Sökt åtgärd får anses uppfylla de lagstadgade särskilda skälen som anges i 

miljöbalken 7 kap. 18 c § punkten 3, behövs för en anläggning som för sin 

funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför 

området. 

För detta ändamål får endast tas i anspråk det mark- och vattenområde som 

anläggningen upptar på fastigheten.   

Småbåtshamnen/bryggan ska vara tillgänglig för allmänheten och får ej 

förses med skyltar eller andra anordningar som avhåller allmänheten att 

vistas på eller vid bryggan. 

Sökanden informeras om att åtgärd som kräver arbete i vatten ska anmälas 

till Länsstyrelsen enligt miljöbalken kap 11. 

Avgiften för bygglovet och strandskyddsdispensen är 4 624 kronor i enlighet 

med taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

4. Ekonomiuppföljning januari - april 2017
Tjänsteförslag
Nämnden har tagit del av informationen.

5. Myggsjö, Bygglov för nybyggnad av fritidshus och uthus 
Tjänsteförslag
Prövningen av bygglov delegeras till byggnadsinspektör.

6. Skattungbyn, Förhandsbesked och strandskyddsdispens för 
nybyggnad av fritidshus
Tjänsteförslag
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Sökt förhandsbesked samt strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus 

på fastigheten Skattungbyn avslås.  

Avgiften för avslag förhandsbesked är 1 993 kronor enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Informationsärenden 
 Åtgärdlistan 

Delegationsbeslut 
1. Slutbesked, Orsa Kyrkby

2. Interimistiskt slutbesked nybyggnad fritidshus, Hansjö 

3. Startbesked för nybyggnad av fritidshus, Hansjö

4. Orsa kyrkby, Slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus.

5. Viborg, Bygglov för tillbyggnad av bostadshus

6. Unntorp, Startbesked för nybyggnad av carport/förråd.

7. Mickelvål, Bygglov och startbesked för nybyggnad av carport

8. Oljonsbyn, Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med en inglasad altan

9. Stenberg, Bygglov för nybyggnation av maskinhall.

10. Oljonsbyn, Bygglov för tillbyggnad av fritidshus, nybyggnad av 
komplementbyggnad

11. Lisselhed, Vångsgärde, Bygglov för nybyggnad av garage

12. Hansjö, Rivningslov för rivning av telekommunikationstorn.

13. Hansjö, Bygglov och startbesked för tillbyggnad av lanthandel

14. Startbesked för installation av eldstad, Vångsgärde

15. Bygglov tillbyggnad av bostadshus, Viborg 

16. Bygglov för ändring av ritning för nybyggnad av komplementbyggnad

17. Slutbesked för nybyggnad av fritidshus, Hansjö

18. Slättberg, Slutbesked för installation av eldstad och rökkanal.

19. Bostadsanpassningsbidrag beviljas med 4 250 kronor för anpassning av entré.

20.Slutbesked för tillbyggnad av härbre på Hansjö

21. Orsa Kyrkby, Slutbesked för installation av eldstad och rökkanal

22.Godkännande 2017-03-09 av förrättning, avstyckning berörande Bäcka

23.Orsa, Startbesked för nybyggnad av komplementbyggnad och installation av 

eldstad/rökkanal.

24.Tingshuset, Startbesked för installation av ventilation.

Delgivningar 
1. Kammarrättens beslut 2017-04-25 att meddela prövningstillstånd gällande 

bostadsanpassningsbidrag

2. Laga kraft-intyg för Upphävande av, del av detaljplan 124 Sky lodge hotell

3. Laga kraft-intyg för Upphävande av, del av detaljplan Bp 40 Grönklitt stugby

4. Underrättelse om avslutad förrättning, avstyckning berörande Skattungbyn 

5. Underrättelse om avslutad förrättning. Arealkomplettering berörande Holen

, Slättberg 



KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
2017-05-24 

Dokument nr: OK BN 2015/00202-33 

4(4) 

fastighetsreglering berörande Holen, Myggsjö, Slättberg

6. Underrättelse om avslutad förrättning. Fastighetsbestämning berörande 
Åberga , fastighetsreglering berörande Åberga 

7. Underrättelse om avslutad förrättning. Fastighetsreglering berörande Hansjö 

och Orsa

8. Underrättelse om avslutad förrättning. Fastighetsreglering berörande 
Stackmora

Bo Lindblad 

Ordförande 

Ulla Björklund 
Sekreterare 
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