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Byggnadsnämnden kallas till sammanträde 

Tid: 2019-06-24 kl. 08:30 
Plats: Stadsbyggnadsförvaltningen, Mora 

Öppnande, närvaro, justering 

Beslutsärenden 
1. Reviderad delegationsordning

Ordförandeberedningens förslag till beslut:

Reviderad delegationsordning för byggnadsnämnden antas.

2. Björnen, Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontor 

till bostad i del av byggnaden

Ordförandeberedningens förslag till beslut:

Sökt tillfälligt bygglov beviljas till och med 2029-04-30 med stöd av 9 kap. 

33 § plan- och bygglagen.

Startbesked, för att påbörja åtgärden, godkänns med stöd av 10 kap. 23 § 

plan- och bygglagen.

Åtgärden innebär inga fysiska ändringar av lokalen och det bedöms att 

åtgärden får tas i bruk utan slutbesked.

Avgiften för det tillfälliga bygglovet är 4 130 kronor enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.

Ärendet blev komplett den 2019-05-01.

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

kap. 27 § plan- och bygglagen.

3. Nederberga, Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av 

verkstadslokal

Ordförandeberedningens förslag till beslut:

Sökt bygglov för nybyggnad av verkstadslokal 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 jan-olof.berglund@mora.se tfn 0250-262 78 för tekniskt 

samråd. Vid det tekniska samrådet ska den kontrollansvarige närvara.  

mailto:jan-olof.berglund@mora.se
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Innan tekniskt samråd ska följande handlingar lämnas in: 

 Projektanpassad kontrollplan

Byggnationen får inte påbörjas utan att startbesked meddelats. 

Startbesked meddelas separat då tekniskt samråd har hållits och erforderliga 

handlingar inkommit och godkänts.  

Strandskyddsdispens 

Dispens från 7 kap. 15 § miljöbalken beviljas för nybyggnad av 

verkstadslokal. 

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

miljöbalken 7 kap. 18 c § punkten 1. redan har tagits i anspråk på ett sätt 

som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 

För detta ändamål får endast tas i anspråk det markområdet som 

verkstadsbyggnaden upptar på fastigheten.   

Avgiften för bygglovet och strandskyddsdispensen är 37 812 kronor enligt 

taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Ärendet blev komplett den 2019-05-27. 

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. 

4. Oljonsbyn, 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 6 278 kronor enligt fastställd taxa av 

kommunfullmäktige.

Ärendet blev komplett den 2019-04-09.

Handläggningstiden för ärendet har förlängts 2019-06-05

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

kap. 27 § plan- och bygglagen.

5. Oljonsbyn, 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.
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Avgiften för förhandsbeskedet är 7 673 kronor enligt fastställd taxa av 

kommunfullmäktige.  

Ärendet blev komplett den 2019-04-29 

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

kap. 27 § plan- och bygglagen.  

6. Orsa Kyrkby, Bygglov för nybyggnad av plank 

Ordförandeberedningens förslag till beslut:

Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 b § punkt 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:

 Åtgärden ska utföras enligt yttrande från Nodava, Kontakta Nodava 
för utvisning av VA-ledning innan grävning för stolpar påbörjas.

Enligt vad som framkommit i ärendet beslutas att färdigställandeskydd inte 

är nödvändigt. 

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

slutbeskedet ska följande handlingar lämnas in till 

Stadsbyggnadsförvaltningen: 

 Intyg från byggherren att byggnadsåtgärden överensstämmer med

startbeskedet/bygglovet. (Kan göras på blankett för anmälan av

avslutat arbete).

Avgiften för bygglovet är 3 863kronor enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Ärendet blev komplett den 2019-05-13. 

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

kap. 27 § plan- och bygglagen.  

7. Orsa, Förhandsbesked för nybyggnad av 7 enbostadshus

Ordförandeberedningens förslag till beslut:

Sökt förhandsbesked avslås med stöd av 4 kap. 2 § plan- och bygglagen,

då åtgärden kräver planläggning.

Avgiften för prövningen är 6 790 kronor enligt fastställd taxa av

kommunfullmäktige.
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Ärendet blev komplett den 2019-04-23. 

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

kap. 27 § plan- och bygglagen.  

8. Stackmora, Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och
komplementbyggnad

Ordförandeberedningens förslag till beslut:

Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen.  

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: 

 Förslag till kontrollplan.

Byggnationen/åtgärden 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 24 080 kronor enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Ärendet blev komplett den 2019-05-09. 

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. 

9. Sundbäck, Bygglov tillbyggnad och fasadändring av 

enbostadshus

Ordförandeberedningens förslag till beslut:

Sökt bygglov beviljas.

10. Hansjö, Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad 

Ordförandeberedningens förslag till beslut:

Ärendet återremitteras till Stadsbyggnadsförvaltningen för kommunicering 

med den sökande. Sökande uppmanas att ändra utformning avseende 

takvinkeln.
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Informationsärenden 
Utredarna för projektet som utreder en eventuell sammanslagning av 

Stadsbyggnadsförvaltningen och Miljöförvaltningen inbjudes till byggnadsnämnden för 

att redogöra för projektet.  
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Delegationsbeslut 
1. Orsa Kyrkby, Bygglov och startbesked för nybyggnad av sportanläggning

2. Beslut om förlängd handläggningstid

3. Hansjö, Startbesked för tillbyggnad av enbostadshus

4. Bostadsanpassningsbidrag, ramp vid entrén samt anpassning av trösklar 
beviljas med sammanlagt 9 952 kronor

5. Bostadsanpassningsbidrag, anpassning av trösklar beviljas med 2 931 kronor

6. Stackmora, Startbesked för installation av trapphiss

7. Hansjö, Startbesked för tillbyggnad av fritidshus

8. Brantudden, Startbesked för bygglov av nybyggnad av enbostadshus

9. Björnen, Interimistiskt slutbesked för fasadändring, tillbyggnad och 
ombyggnad av industrilokal

10. Hansjö, Bygglov och startbesked för tillbyggnad av enbostadshus

11. Nederberga, Startbesked tillbyggnad av fritidshus

12. Björnen, Bygglov och startbesked för fasadändring, tillbyggnad och 
ombyggnad av industrilokal

13. Vångsgärde, Slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus

14. Stackmora, Slutbesked för nybyggnad av fritidshus

15. Stackmora, Bygglov och startbesked för nybyggnad av komplementbyggnad

16. Skattungbyn, Bygglov för nybyggnad av fritidshus

17. Storken, Bygglov och startbesked för tillbyggnad av komplementbyggnad

18. Stackmora, Startbesked för nybyggnad av 3 växthus med personalbyggnad

19. Slättberg, Startbesked för tillbyggnad av sporthall

20. Slutbesked för för nybyggnad av Garage/carport

21. Sundbäck, Slutbesked för tillbyggnad bostadshus med veranda och nytt 
fönster.

22. Hansjö, Startbesked för nybyggnad av fritidshus

23. Hansjö, Bygglov och startbesked för nybyggnad av komplementbyggnad

24. Svea, Slutbesked för installation av ventilation

25. Oljonsbyn, Startbesked för tillbyggnad och ändring av enbostadhus

26. Stackmora, Bygglov och startbesked för nybyggnad av komplementbyggnad

27. Stackmora, Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

28. Grevinnan, Bygglov för ändrad användning från kontor/lokal till 7 lägenheter

29. Hansjö, Rättidsprövning

30. Orsa Kyrkby, Rättidsprövning
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Delgivningar 
1. Beslut 2019-05-22, Dnr:  Länsstyrelsen. Lst beslutar att avslå

överklagandet.

Anders Borg Sofia Juhlin Ulriksen 
Ordförande Sekreterare 
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