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Byggnadsnämnden kallas till sammanträde 
Tid: 2019-10-31 kl. 15:00 
Plats: Stadsbyggnadsförvaltningen, Dalagatan 1 

Öppnande, närvaro, justering 

Beslutsärenden 
1. Sammanträdesplan Byggnadsnämnd 2020

Ordförandeberedningens förslag till beslut

Upprättat förslag till sammanträdesplan för 2020 godkänns.

2. Bostadsanpassningsbidrag, stoltrappshiss samt anpassning av 

duschutrymme i källaren

Ordförandeberedningens förslag till beslut

Bostadsanpassningsbidrag beviljas för:
- Spisvakt med 3 111 kr

Bostadsanpassningsbidrag beviljas inte för; 
- Anpassning av duschutrymme i källaren
- Stoltrappshiss mellan entréplan och källaren

3. Torsmo, Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av 
komplementbyggnad

Ordförandeberedningens förslag till beslut

Bygglov

Sökt bygglov för komplementbyggnad beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- 

och bygglagen.

Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. Byggnationen 

får inte påbörjas utan att startbesked meddelats. Startbesked meddelas 

separat då tekniskt samråd har hållits och erforderliga handlingar inkommit 

och godkänts.

Innan startbesked utfärdas ska följande lämnas in till 

Stadsbyggnadsförvaltningen:

 Kontrollplan.

Strandskyddsdispens 

Dispens från 7 kap. 15 § miljöbalken beviljas för komplementbyggnad. 

Sökt åtgärd får anses uppfylla det lagstadgade särskilda skälet 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 tidigare beslut om 
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tomtplatsavgränsning (2015-05-20). 

Avgift 

Avgiften för bygglovet och strandskyddsdispensen är 5 544 kronor i enlighet 

med taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Ärendet blev komplett den 2019-09-11. Det bedöms att ärendet har handlagts 

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

4. Mickelvål, Bygglov nybyggnad av transformatorstation 
Ordförandeberedningens förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att Stadsbyggnadsförvaltningen ska 

kommunicera med sökanden. Sökanden uppmanas att revidera placeringen 

transformatorstationen innan nästkommande nämnd, annars kan sökt åtgärd 

komma att avslås.

Ärendet blev komplett den 2019-08-01.

Handläggningstiden för ärendet har förlängts 2019-09-27

5. Orsa Kyrkby, Bygglov för tillbyggnad och fasadändring av 
enbostadshus

Ordförandeberedningens förslag till beslut

Sökt bygglov för tillbyggnad och fasadändring av enbostadshus beviljas.

Ärendet blev komplett den 2019-08-26. Det bedöms att ärendet har handlagts 

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

6. Viborg, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

Ordförandeberedningens förslag till beslut
Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen meddelas att

den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.

Avgiften för förhandsbeskedet är 7 673 kronor enligt fastställd taxa av

kommunfullmäktige.

Ärendet blev komplett den 2019-09-02.

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

kap. 27 § plan- och bygglagen.
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Informationsärenden 

Utredarna för projektet som utreder en eventuell sammanslagning av 

Stadsbyggnadsförvaltningen och Miljöförvaltningen inbjudes till sammanträdet för att 

redogöra för hur projektet fortgår. 

Stadsbyggnadsförvaltningen informerar Byggnadsnämnden om ett beslut från Mark-

och Miljödomstolen angående ett strandskyddsärende i Mora Kommun.  
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Delegationsbeslut 
1. Bostadsanpassningsbidrag, anpassning av entré beviljas med 9 363 kronor

2. Bostadsanpassningsbidrag, ramp vid entrén beviljas med 2 625 kronor

3. Bostadsanpassningsbidrag, anpassning av entré beviljas med 3 664 kronor

4. Bostadsanpassningsbidrag, anpassning av entrén samt uteplats med ledstänger 
beviljas med 6 401 kronor

5. Bostadsanpassningsbidrag, reparation av hiss beviljas med 3 088 kronor

6. Bostadsanpassningsbidrag, anpassning av trösklar beviljas med 1 095 kronor

7. Bostadsanpassningsbidrag, anpassning av trösklar, trapp samt för ramp 
beviljas med 9 184 kronor

8. Viborg, Bygglov för tillbyggnad av fritidshus, installation av eldstad och 
rökkanal

9. Orsa Kyrkby, Bygglov och startbesked för nybyggnad av förråd och stödmur

10. Nederberga, Förlängd handläggningstid Bygglov för nybyggnad av 
transformatorstation

11. Mickelvål,  Beslut om förlängd handläggningstid för nybyggnad av 
transformatorstation

12. Orsa Kyrkby,  Slutbesked för fasadändring av enbostadshus

13. Skattungbyn, Bygglov och startbesked för nybyggnad av transformatorstation

14. Orsa Kyrkby, Startbesked för nybyggnad av skärmtak

15. Slättberg, Slutbesked för installation av VA

16. Skattungbyn, Avskrivning av bygglov för nybyggnad av transformatorstation

17. Järnvägen, Interimistiskt slutbesked för om- och tillbyggnad av hotell

18. Maggås, Bygglov och startbesked för nybyggnad av komplementbyggnad

19. Skattungbyn, Bygglov, startbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av 

transformatorstation

20. Hansjö, Interimistiskt slutbesked för nybyggnad av fritidshus med 2 lgh

21. Orsa Kyrkby, Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad

22. Mickelvål, Startbesked för nybyggnad av fritidshus

23. Vångsgärde, Bygglov för tillbyggnad av fritidshus

24. Hansjö, Avskrivning av bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad

25. Skattungbyn, Bygglov och startbesked för nybyggnad av transformatorstation

26. Mickelvål, slutbesked för installation av eldstad

27. Vångsgärde, Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad

28. Åberga, Slutbesked för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad

29. Kallmora, Slutbesked för installation av eldstad

30. Stenberg,  Startbesked för installation av eldstad

31. Sundbäck, Slutbesked för installation av eldstad och rökkanal

32. Hansjö, Startbesked för nybyggnad av komplementbyggnad

33. Orsa Kyrkby, Startbesked för tillbyggnad och fasadändring av enbostadshus

34. Oljonsbyn, Startbesked för tillbyggnad av fritidshus

35. Lillfrun, Avskrivning av bygglov för ändrad användning av förråd till bostad
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36. Åberga, Avskrivning av bygglov för tillbyggnad av fritidshus

37. Vångsgärde, Startbesked för nybyggnad av komplementbyggnad

38. Lisselhed, Startbesked för tillbyggnad av enbostadshus

39. Hansjö, Bygglov för nybyggnad av fritidshus

40. Skattungbyn, Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

41. Hansjö, Rättidsprövning

42. Hansjö, Rättidsprövning

43. Kallmora, Slutbesked för installation av eldstad
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Delgivningar 
1. Underrättelse om avslutad förrättning. Avstyckning från Hansjö

2. Underrättelse om avslutad förrättning, fastighetsreglering berörande Åberga 
3. Underrättelse om avslutad förrättning. Avstyckning från Hansjö

4. Protokoll Ägardialogmöte 2 2019

5. Utredning: Gemensam förvaltning Bygg och Miljö för Mora och Orsa 
Kommuner

Anders Borg Sofia Juhlin Ulriksen 
Ordförande Sekreterare 
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