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Byggnadsnämnden kallas till sammanträde 
Tid: 2019-04-25 kl. 13:15 
Plats: Stadsbyggnadsförvaltningen, Dalagatan 1 

Öppnande, närvaro, justering 

Beslutsärenden 
1. Ekonomiuppföljning januari - mars 2019

Förslag till beslut 
Nämnden har tagit del av informationen. 

2. Beslut om planuppdrag för Grönklitts centrum

Förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beslutar att avbryta planprogramarbetet och uppdrar 
till Stadsbyggnadsförvaltningen att ta fram detaljplan för Hansjö, 
Grönklitts centrum. 

3. Bostadsanpassningsbidrag, anpassning av bostad
Förslag till beslut
Bostadsanpassningsbidrag beviljas för;

 Entrédörr:
- Ramp av aluminium

- Kodlås

- Manuell dörröppnare med tidsfördröjd stängning

 Tröskelramp dörröppning mellan tvättstugan och tillbyggnaden
 Badrum:

- Stödhandtag i duschutrymmet

 Ramp på altan från sovrummet samt byte av altandörr från 
vänstersvängd till högersvängd

Offert har lämnats av byggfirman Bröderna Halvarsson Bygg & Timmerhus 
AB avseende aluminiumramp vid entrédörr med montering, tröskelramp 
samt montering av stödhandtag på sammanlagt 10 000 kr inkl moms. 
Stödhandtag tillkommer med 300 kr inkl moms. 

Offert har även lämnats av samma byggfirma avseende ramp på altan samt 
byte av altandörr på sammanlagt 29 375 kr inkl moms. 

Offert har lämnats av Orsa Lås avseende kodlås av standardmodell med 
montering på 5 300 kr inkl moms samt manuell dörröppnare med montering 
på 3 000 kr inkl moms. Om flytt av automatisk dörröppnare önskas från 
befintlig bostad i stället för manuell dörröppnare, tillkommer ett uppskattat 
skäligt bidrag på 1 000 kr inkl moms för installation av eluttag. 

Sammanlagt föreslås att bostadsanpassningsbidrag beviljas med 48 975 kr. 

Bostadsanpassningsbidrag beviljas inte för; 

 Entrédörr:
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- Automatisk dörröppnare

 Tröskelramp dörröppning mellan tvättstugan och verkstaden
 Ugn med infällbar lucka
 Badrum:

- Extra höga toaletter i badrum samt i separat toalett

- Antihalkmatta i duschutrymmet

4. Göta och Orsa Kyrkby, Periodiskt tidsbegränsat bygglov för två 

serveringstält

Förslag till beslut

Lämnas till Byggnadsnämnden utan förslag till beslut.

5. Svanen, Bygglov och startbesked för nybyggnad av plank

Förslag till beslut

Sökt bygglov för plank 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:

 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 5 228 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Ärendet blev komplett den 2019-03-12. 

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

kap. 27 § plan- och bygglagen.  
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Informationsärenden 
Stadsbyggnadsförvaltningen informerar om ett pågående projekt som syftar till att 

utreda möjligheterna till en sammanslagning av Stadsbyggnadsförvaltningen och 

Miljöförvaltningen. Inbjudna till sammanträdet är utredningens projektledare.   
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Delegationsbeslut 
1. Bostadsanpassningsbidrag, service av hiss beviljas med 1 875 kronor

2. Skattungbyn, Startbesked för tillbyggnad av fritidshus

3. Hansjö, Startbesked för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad

4. Nederberga, Slutbesked för nybyggnad av industribyggnad

5. Stenberg, Bygglov och Startbesked för tillbyggnad av enbostadshus och 
installation av eldstad och rökkanal

6. Hansjö, Slutsamråd för nybyggnad av fritidshus

7. Hansjö, Slutbesked för nybyggnad av fritidshus

8. Hansjö, Slutsamråd för nybyggnad av fritidshus

9. Bygglov och startbesked för nybyggnad av transformatorstation

10. Slättberg, Startbesked nybyggnad av komplementbyggnad

11. Hansjö, Startbesked för nybyggnad av fritidshus

12. Hansjö , Startbesked för nybyggnad av fritidshus

13. Hansjö, Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

14. Skattungbyn, Slutbesked för nybyggnad av garage

15. Mickelvål, Startbesked för rivning av enbostadshus

16. Svea, Slutbesked för installation av fettavskiljare

17. Brantudden, Bygglov för nybyggnad av enbostadshus

18. Bostadsanpassningsbidrag, funktionskabin samt stödhandtag vid entrén 
beviljas med 25 600 kronor

19. Hansjö, Startbesked för nybyggnad av fritidshus med åtta lägenheter

20. Orsa Kyrkby, Slutbesked för installation av ventilation

Delgivningar 
1. DOM 201904202, Mål nr  Nacka Tingsrätt, Mark- och 

miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.

2. Underrättelse om avslutad förrättning. Fastighetsreglering berörande 
Skattungbyn

3. Beslut 20190401, Dnr: Länsstyrelsen. Lst avvisar överklagandet.

4. Avskrivet planbesked för Järnvägen

Anders Borg 
Ordförande Sekreterare 
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