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Byggnadsnämnden kallas till sammanträde 
Tid: 2022-02-23 kl. 13:15 
Plats: Dalagatan 1, Lilla Sågbladet 

 

Öppnande, närvaro, justering 

Beslutsärenden 
 1. Uppföljning Internkontrollplan 2021 Orsa Byggnadsnämnd 

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut 
Upprättat förslag till uppföljning av internkontrollplan för 2021 godkänns. 
 

 2. Internkontrollplan BN Orsa 2022 
 
Ordförandeberedningens förslag till beslut 
Upprättat förslag till internkontrollplan för BN Orsa 2022 godkänns. 
 

 3. Bygg-, kart- och mättaxa 2022 
 
Ordförandeberedningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden antar upprättat förslag till Bygg-, kart och mättaxa 2022.  
 

 4. Bygglov för nybyggnad av fritidshus 
 
Ordförandeberedningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beviljar sökt bygglov för nybyggnad av fritidshus på 

fastigheten XX med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, men 

byggnationen får inte påbörjas innan du har fått ett beslut om startbesked. 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Byggherren kontaktar 

byggnadsinspektör för tekniskt samråd. Vid det tekniska samrådet ska den 

kontrollansvarige närvara.  

Innan tekniskt samråd ska följande handlingar lämnas in: 

− Kontrollplan 
− Konstruktionshandlingar/dimensionering 
− 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.  

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig 

godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig: NN. 

Avgiften för prövningen är 17 444 kronor enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Ärendet blev komplett den 2021-12-20. 
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Det bedöms att ärendet har handlagts inom lagstiftad tid i enlighet med 9 

kap. 27 § plan- och bygglagen.  

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

bygglovsavgiften. 

 
 5. Bostadsanpassningsbidrag, ramp vid entrén samt hiss till 

bostadens övre våning 
 
Ordförandeberedningens förslag till beslut 
Bostadsanpassningsbidrag beviljas i detta skede för: 

- Anpassningar av entréplan enligt beskrivning punkter ovan och 

lämnad offert från Näséns Bygg AB den 2022-02-10. 

- Ramp vid entrén 

 

Bostadsanpassningsbidrag beviljas inte för;  

- Plattformshiss i trapp till övre plan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informationsärenden 
Miljö- och byggnadsförvaltningen informerar om hur arbetet med att kartlägga och 

förbättra arbetsmiljön på förvaltningen fortskrider.  

Miljö- och byggnadsförvaltningen informerar Byggnadsnämndens om resultatet av den 

medarbetarenkät som genomfördes i Mora kommun under hösten 2021.  

Miljö- och byggnadsförvaltningen informerar Byggnadsnämndens om pågående 

rekryteringar.   
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Delegationsbeslut 
1. Förtydligande till sökanden angående byggnadsnämndens beviljande av 

bygglov. 

2. Startbesked för nybyggnad av fritidshus och installation av eldstad och 

rökkanal. 

3. Bygglov för nybyggnad av fritidshus 

4. Startbesked för nybyggnad av fritidshus 

5. Slutbesked installation av eldstad och rökkanal 

6. Bygglov för tillbyggnad av fritidshus samt installation av eldstad 

7. Bygglov och startbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 

8. Slutbesked installation av VA 

9. Slutbesked för rivning av enbostadshus och komplementbyggnad 

10. Slutbesked för installation av eldstad och rökkanal 

11. Startbesked installation av eldstad 

12. Slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus 

13. Slutbesked för installation av eldstad 

14. Startbesked för installation av eldstad 

15. Startbesked för tillbyggnad av industribyggnad och nybyggnad av tälthall 

16. Bygglov för tillbyggnad av fritidshus 

17. Startbesked installation av eldstad 

18. Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 

19. Bygglov för tillbyggnad av fritidshus 

20. Startbesked för tillbyggnad av fritidshus 

21. Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus samt 

rivningsanmälan för befintligt fritidshus 

22. Slutbesked för installation av vatten/avlopp 

 

 

Delgivningar 
1. Beslut 2022-01-18, Dnr 403-13961-2021, Länsstyrelsen beslutar att avslå 

överklagandet. 

2. Beslut 2022-02-03 Dnr: 526-1073-2022 Länsstyrelsen godkänner OK BN 

beslut om strandskyddsdispens 

3. Beslut 2022-02-11 Dnr 526-1416-2022 Länsstyrelsen godkänner OK BN beslut 

om strandskyddsdispens 

4. Plan-, bygg och tillsynsenkät 2021 

5. Underrättelse 2022-01-31, Mål nr P 9009-21 Nacka Tingsrätt, Mark- och 

miljödomstolen. Möjlighet att lämna ett yttrande. 

 

 

 

Anders Borg Sofia Juhlin Ulriksen 
Ordförande Sekreterare 

 


