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Byggnadsnämnden kallas till sammanträde 
Tid: 2019-02-28 kl. 13:15 
Plats: Stadsbyggnadsförvaltningen, Dalagatan 1, Orsa 

Öppnande, närvaro, justering 

Beslutsärenden 
1. Årsredovisning 2018 för byggnadsnämnden

Förslag till beslut
Upprättat förslag till årsredovisning 2018 för byggnadsnämnden godkänns.

2. Bostadsanpassningsbidrag avseende ramp vid entrédörr samt 
anpassning av badrum
Förslag till beslut
Bostadsanpassningsbidrag beviljas för;
- Ramp vid entrédörr i tillbyggnaden
- Breddning av dörröppning mellan kök och tillbyggnad
- Tillgång till toalettstol i badrum
Bostadsanpassningsbidrag beviljas inte för;
- Tillgång till duschutrymme i badrum
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Informationsärenden 
Stadsbyggnadsförvaltningen informerar om att den inplanerade utbildningen i 

myndighetsutövning tillsammans med Miljönämnden är inbokad till den 15e april. 

Stadsbyggnadsförvaltningen informerar om en pågående dialog om en gemensam 

Stadsbyggnads-och Miljöförvaltning. 

Delegationsbeslut 
1. Vångsgärde, Slutbesked för tillbyggnad av fritidshus

2. Hansjö, Bygglov för nybyggnad av fritidshus

3. Torrvål, Slutbesked för ändrad användning och ombyggnad av skola till 
bostadshus på fastigheten Torrvål

4. Hansjö, Slutbesked för nybyggnad av gäststuga

5. Slättberg, Slutbesked för tillbyggnad av fritidshus

6. Åberga, Startbesked för nybyggnad av enbostadshus och 
komplementbyggnad

7. Holen, Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad

8. Hansjö, Bygglov och startbesked för tillbyggnad av fritidshus

9. Startbesked installation av eldstad Hansjö

10. Förlängning av handläggningstid gällande bygglov och 
strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation

11. Skattungbyn, Bygglov och startbesked för nybyggnad av 
transformatorstation

12. Hansjö, Bygglov för nybyggnad av fritidshus

13. Stenberg, Bygglov för nybyggnad av enbostadshus

14. Korpen, Startbesked för installation av eldstad

15. Kallmora, Slutbesked tillbyggnad bostadshus och garage

Delgivningar 
1. Beslut 2019-02-12, Dnr: Länsstyrelsen. Lst avvisar överklagande och 

upphäver BN beslut och återförvisar ärendet till BN för ny handläggning.

2. Granskning, Vägplan E45 Vattnäs - Trunna till den 30 jan-19

3. Underrättelse om avslutad förrättning. Fastighetsreglering berörande 
Stackmora 

4. Anläggningsförrättning för bildande av gemensamhetsanläggning för, Orsa 

Kommun

Anders Borg Sofia Juhlin Ulriksen 
Ordförande Sekreterare 
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