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Byggnadsnämnden kallas till sammanträde 
Tid: 2019-09-25 kl. 13:15 
Plats: Stadsbyggnadsförvaltningen, Dalagatan 1 

Öppnande, närvaro, justering 

Beslutsärenden 
1. Delårsrapport för byggnadsnämnden 2019

Förslag till beslut

Upprättat förslag till delårsrapport 2019 för byggnadsnämnden godkänns.

2. Hansjö, Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad 

Förslag till beslut

Sökt bygglov beviljas för nybyggnad av komplementbyggnad med stöd av 9 

kap. 31 b § 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 fastställs inlämnad kontrollplan.

Med detta startbesked beslutas om följande kontrollpunkter:

 Byggherren ska anmäla när byggnadsarbetet påbörjas.

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

slutbeskedet ska följande handlingar lämnas in till 

Stadsbyggnadsförvaltningen/Samhällsenheten: 

 Signerad kontrollplan.

Avgiften för bygglovet är 6 550 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Ärendet blev komplett den 2019-08-09. 

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

kap. 27 § plan- och bygglagen.  

3. Hansjö, Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus

Förslag till beslut
Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan-och bygglagen meddelas att
den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen med nedan givna
villkor:
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Villkor: 
 En våning
 Sadeltak med lutning 270 - 340

 Tegelrött tak

 Omålad träfasad, timmer eller locklistpanel
 Mörkräda foder och vindskivor
 Grundläggningen ska anpassas till markens naturliga lutning och ska

ske utan omfattande schaktning och uppfyllnader.
 Byggnader ska placerar minst två meter från fastighetsgräns

Avgiften för förhandsbeskedet är 7 673 kronor enligt fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. 

Ärendet blev komplett 2019-07-27. 

Det bedöms att ärendet har handlagts inom lagstiftad tid i enlighet med 9 
kap. 27 § plan-och bygglagen.  

4. Åberga, Bygglov för nybyggnad av fritidshus och 
komplementbyggnad

Förslag till beslut

Sökt bygglov beviljas för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad 
med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Byggherren kontaktar 
byggnadsinspektör maria.strand@mora.se för tekniskt samråd. Vid det 
tekniska samrådet ska den kontrollansvarige närvara.

Innan tekniskt samråd ska följande handlingar lämnas in:

 Förslag på kontrollplan

 Prestandadeklaration för 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:

Avgiften för bygglovet är 16 517 kronor enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Ärendet blev komplett den 2019-07-18. 

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. 
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Informationsärenden 

Stadsbyggnadsförvaltningen informerar Byggnadsnämnden om hur den pågående 

utredningen av en eventuell sammanslagning av Miljökontoret och 

Stadsbyggnadsförvaltningen fortskrider.  
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Delegationsbeslut 
1. Hansjö, Bygglov och startbesked för ändrad användning från förråd till 

sovrum

2. Bostadsanpassningsbidrag, spisvakt beviljas med 3 111 kronor

3. Bostadsanpassningsbidrag, dörröppnare beviljas med 3 670 kronor

4. Bostadsanpassningsbidrag, ramp vid entrén beviljas med 8 608 kronor

5. Bostadsanpassningsbidrag, ramp vid entrén beviljas med 8 876 kronor

6. Bostadsanpassningsbidrag, dörrstängare beviljas med 3 345 kronor

7. Startbesked för installation av eldstad

8. Holen, Slutbesked för nybyggnad av fritidshus och förråd

9. Skattungbyn, Slutbesked för installation av eldstad

10. Kallmora, Startbesked för installation av eldstad

11. Sundbäck, Startbesked för installation av eldstad och rökkanal

12. Skattungbyn, Startbesked för nybyggnad av fritidshus

13. Orsa Kyrkby, Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

14. Lisselhed, Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

15. Vångsgärde, Startbesked för installation av VA

16. Skattungbyn, Bygglov och startbesked för nybyggnad av fritidshus

17. Sundbäck, Startbesked tillbyggnad och fasadändring av enbostadshus

18. Stackmora,Bygglov nybyggnad av värmecentral till växthusanläggning

19. Åberga, Slutbesked för tillbyggnad av en takkupa

20. Slättberg, Slutbesked för tillbyggnad av sporthall

21. Hansjö, Bygglov för fasadändring av fritidshus

22. Slättberg, Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad

23. Slättberg, Avvisning av ärendet för nybyggnad av komplementbyggnad

24. Skattungbyn, Startbesked för tillbyggnad av fritidshus

25. Orsa Kyrkby, Bygglov för nybyggnad av förråd och stödmur

26. Kallmora, Startbesked för tillbyggnad av fritidshus

27. Hansjö, Bygglov nybyggnad av pumpstation

28. Täkten, Slutbesked för nybyggnad av skärmtak

29. Stackmora, Slutbesked för installation av trapphiss

30. Stenberg, Bygglov för nybyggnad av enbostadshus

31. Mickelvål, Bygglov för nybyggnad av fritidshus

32. Maggås, Startbesked för tillbyggnad av enbostadshus, rivning del av befintlig 

byggnad och komplementbyggnad

33. Hansjö, Startbesked för nybyggnad av fritidshus

34. Viborg, Startbesked för tillbyggnad och installation av VA på enbostadshus

35. Skattungbyn, Bygglov och startbesked för nybyggnad av transformatorstation
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Delgivningar 
1. Underrättelse om avslutad förrättning. Avstyckning från Stackmora

2. Underrättelse avslutad förrättning, avstyckning från Oljonsbyn

3. Underrättelse om avslutad förrättning. Avstyckning från Skattungbyn samt 

ledningsrätt för fiber och avloppsledningar

Anders Borg Sofia Juhlin Ulriksen 
Ordförande Sekreterare 
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