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Byggnadsnämnden kallas till sammanträde 
Tid: 2017-03-15 kl. 13:00 
Plats: Stadsbyggnadsförvaltningen, Dalagatan 1 

Öppnande, närvaro, justering 

Beslutsärenden 
1. Yttrande till Mark- och miljödomstolen

Förslag till beslut
Ingenting nytt har tillkommit som föranleder byggnadsnämnden att ändra 
sitt beslut.

2. Anmälan om uppställda bilar på Orsa Kyrkby
Tjänsteförslag
Ärendet avskrivs i den del som avser Orsa Kyrkby då tomten inte bedöms 
vara ovårdad.

3. Orsa och Vångsgärde, Strandskyddsdispens för strandskoning och 

anordnande av badplats/båtplats

Förslag till beslut

Dispens från 7 kap. 15 § miljöbalken beviljas för strandskoning och 
anordnande av bad- och båtplats.

Sökt åtgärd får anses uppfylla det lagstadgade särskilda skälen som anges i 
miljöbalken 7 kap. 18 c §, punkten 3.

För detta ändamål får endast tas i anspråk det mark- och vattenområde som 
strandskoningen och bad- och båtplatsen upptar på fastigheterna.

Området ska vara tillgänglig för allmänheten och får ej förses med skyltar 
eller andra anordningar som avhåller allmänheten att vistas vid udden eller 
badplatsen.

Sökanden informeras om att åtgärd som kräver arbete i vatten ska anmälas 
till Länsstyrelsen enligt miljöbalken kap 11.

Avgiften för strandskyddsdispens är 2016 kronor enligt fastställd taxa av 
kommunfullmäktige.

4. Vångsgärde, Bygglov och strandskyddsdispens för tillbyggnad av 

enbostadshus och nybyggnad av förråd

Förslag till beslut

Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen för 
fristående komplementbyggnad och tillbyggnad av enbostadshus.

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig 
godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig: 

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:
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 Kontrollplan
 Beräkning av byggnadens specifika energianvändning

Byggnationen får inte påbörjas utan att startbesked meddelats. Startbesked 

meddelas separat då tekniskt samråd har hållits och erforderliga handlingar 

inkommit och godkänts.  

Dispens från 7 kap. 15 § miljöbalken beviljas för fristående 

komplementbyggnad och tillbyggnad av enbostadshus. 

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

miljöbalken 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. 

Som tomt får tas i anspråk hela fastigheten enligt situationsplan inkommen 

2017-01-25. 

Avgiften för bygglovet och strandskyddsdispensen är 14 042 kronor i enlighet 

med taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Informationsärenden 

Delegationsbeslut 

Delgivningar 

Bo Lindblad 
Ordförande 

Ulla Björklund 
Sekreterare 
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