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Byggnadsnämnden kallas till sammanträde 
Tid: 2019-11-20 kl. 13:15 
Plats: Stadsbyggnadsförvaltningen, Dalagatan 1 

Öppnande, närvaro, justering 

Beslutsärenden 
1. Ekonomiuppföljning januari - oktober 2019

Förslag till beslut
Nämnden har tagit del av informationen.

2. Hansjö, Bygglov för ändrad användning av byggnad från bed & 

breakfast till HVB-hem

Ordförandeberedningens förslag till beslut

Sökt bygglov för ändrad användning av byggnad från bed & breakfast till 
HVB-hem beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen.

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.

Till tekniskt samråd ska följande handlingar lämnas in:

 Kontrollplan

Ändringen/ombyggnationen får inte påbörjas utan att startbesked meddelats. 

Startbesked meddelas separat då tekniskt samråd har hållits och erforderliga 

handlingar inkommit och godkänts.  

Avgiften för bygglovet är 9 833 kronor enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Ärendet blev komplett den 2019-11-03. Det bedöms att ärendet har handlagts 

inom lagstiftad tid i enlighet med 9 kap. 27 § plan- och bygglagen.  

3. Hansjö, Bygglov för tillbyggnad av fritidshus

Ordförandeberedningens förslag till beslut:
Ordförandeberedningen lämnar ärendet till Byggnadsnämnden utan eget
förslag till beslut.



KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
2020-04-24 
Dokument nr: OK BN 2015/00202-88 

2(3) 

4. Orsa Kyrkby, Bygglov och startbesked för tillbyggnad av 
komplementbyggnad

Ordförandeberedningens förslag till beslut

Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 b punkten 1 § 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 följande villkor:

Med detta startbesked fastställs inlämnad kontrollplan.

Enligt vad som framkommit i ärendet beslutas att färdigställandeskydd inte 

är nödvändigt.

Slutbesked krävs för att få ta tillbyggnaden i bruk. Som underlag för 

slutbeskedet ska följande handlingar lämnas in till 

Stadsbyggnadsförvaltningen:

 Signerad kontrollplan.

Avgiften för bygglovet är 4 099 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Ärendet blev komplett den 2019-10-01. 

Det bedöms att ärendet har handlagts inom lagstiftad tid i enlighet med 9 

kap. 27 § plan- och bygglagen.  
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Informationsärenden 

Delegationsbeslut 
1. Bostadsanpassningsbidrag, anpassning av entré med ramp samt av uteplats 

beviljas med sammanlagt 16 999 kronor

2. Bostadsanpassningsbidrag, anpassning av entré beviljas med 6 773 kronor

3. Bostadsanpassningsbidrag, anpassning av entré med ramp samt duschplats i 
badrum under år 2018 beviljas med sammanlagt 38 048 kronor

4. Bostadsanpassningsbidrag, anpassning av entré samt uteplats med ramp samt 
trösklar, beviljas med 16 599 kronor

5. Viborg, Bygglov för nybyggnad av transformatorstation

6. Orsa Kyrkby, Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

7. Holen, Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad

8. Stenberg, Slutbesked för tillbyggnad av komplementbyggnad

9. Hansjö, Slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus

10. Skattungbyn, Slutbevis för uppförande av fritidshus

11. Vångsgärde, Bygglov för tillbyggnad av fritidshus

12. Hansjö, Startbesked för nybyggnad av fritidshus

13. Skattungbyn, Avskrivning av ärende gällande förhandsbesked och 
strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus

14. Vångsgärde, Startbesked för tillbyggnad av fritidshus och installation av 
eldstad

15. Hansjö, Bygglov och startbesked för nybyggnad av komplementbyggnad

16. Stackmora, Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

17. Risa, Slutbesked för installation av eldstad

18. Orsa Kyrkby, Avskrivning av ärende gällande tillbyggnad av 
komplementbyggnad

19. Viborg, Rättidsprövning

Delgivningar 
1. Underrättelse om avslutad förrättning, avstyckning från Hansjö 

2. Underrättelse om avslutad förrättning, avstyckning från Orsa Kyrkby

Anders Borg Sofia Juhlin Ulriksen 
Ordförande Sekreterare 
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