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Byggnadsnämnden kallas till sammanträde 
Tid: 2019-01-31 kl. 13:15 
Plats: Stadsbyggnadsförvaltningen, Orsa Kontoret 

Öppnande, närvaro, justering 

Beslutsärenden 
1. Hansjö, Förhandsbesked för nybyggnad av 2 enbostadshus, 

Förslag till beslut
Ärendet lämnas till byggnadsnämnden utan förslag till beslut.

2. Hansjö, Bygglov för nybyggnad av fritidshus

Förslag till beslut

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

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Byggherren kontaktar 
byggnadsinspektör via (rolf.larsson@mora.se) för att boka tekniskt samråd. 
Vid det tekniska samrådet ska den kontrollansvarige närvara.

Innan tekniskt samråd ska följande handlingar lämnas in:

 Förslag på kontrollplan

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 6 184 kronor enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

I detta ärende krävs utstakning, Kostnader för detta ingår inte i 

bygglovsavgiften. 

3. Järnvägen, Bygglov för fasadändring, ombyggnad och tillbyggnad 
av hotellbyggnad

Förslag till beslut

Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Byggherren kontaktar 
byggnadsinspektör (andreas.ytterberg@mora.se) för tekniskt samråd. Vid det 
tekniska samrådet ska den kontrollansvarige närvara.

Innan eller senast till tekniskt samråd ska följande handlingar lämnas in:

 Kontrollplan
 Brandskyddsbeskrivning

Ändringarna får inte påbörjas utan att startbesked meddelats. Startbesked 
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meddelas separat då tekniskt samråd har hållits erforderliga handlingar 

inkommit och godkänts.  

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 

kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig: 

Avgiften för bygglovet är 9 378 kronor enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

4. Orsa Kyrkby, Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av 

fritidshus

Förslag till beslut

Sökt bygglov för fritidshus 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 (andreas.ytterberg@mora.se) för tekniskt samråd. Vid det 
tekniska samrådet ska den kontrollansvarige närvara.

Innan eller senast till tekniskt samråd ska följande handlingar lämnas in:

 Kontrollplan
 Konstruktionsdokumentation gällande takkonstruktionen

Byggnationen får inte påbörjas utan att startbesked meddelats. Startbesked 

meddelas separat då tekniskt samråd har hållits och erforderliga handlingar 

inkommit och godkänts.  

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

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 inlämnad situationsplan 

daterad 2018-11-15.  

Avgiften för bygglovet och strandskyddsdispensen är 15 111 kronor i enlighet 

med taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

I detta ärende krävs utstakning, Kostnader för detta ingår inte i 

bygglovsavgiften. 

5. Skattungbyn, Bygglov, startbesked och strandskyddsdispens
för nybyggnad av transformatorstation,
Förslag till beslut
Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen.

Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.
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Startbesked, för att påbörja åtgärden, godkänns med stöd av 10 kap. 23 § 

plan- och bygglagen. 

Med detta startbesked fastställs inlämnad kontrollplan. 

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).

 Signerad kontrollplan med tillhörande dokument.

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

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

miljöbalken 7 kap. 18 c § punkten 5, behöver tas i anspråk för att 

tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 

området.  

Som tomt får tas i anspråk det markområde som transformatorstationen 

upptar på fastigheten. 

Avgiften för bygglovet och strandskyddsdispensen är 8 805 kronor i enlighet 

med taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Ärendet blev komplett den 2018-12-18 

Handläggningstiden för ärendet har förlängts 2019-01-16 

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

kap. 27 § plan- och bygglagen.  

6. Skattungbyn, Bygglov, startbesked och strandskyddsdispens för 

nybyggnad av transformatorstation

Förslag till beslut

Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § 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.

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).

 Signerad kontrollplan med tillhörande dokument.
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Dispens från 7 kap. 15 § miljöbalken beviljas för transformatorstation. 

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

miljöbalken 7 kap. 18 c § punkten 5, behöver tas i anspråk för att 

tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 

området.  

Som tomt får tas i anspråk det markområde som transformatorstationen 

upptar på fastigheten. 

Avgiften för bygglovet och strandskyddsdispensen är 8 396 kronor i enlighet 

med taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Ärendet blev komplett den 2018-12-18 

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

kap. 27 § plan- och bygglagen.  

7. Torsmo, Bygglov, startbesked och strandskyddsdispens för 
nybyggnad av transformatorstation

Förslag till beslut

Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § 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.

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).

 Signerad kontrollplan med tillhörande dokument.

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

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

miljöbalken 7 kap. 18 c § punkten 5, behöver tas i anspråk för att 

tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 

området.  

Som tomt får tas i anspråk det markområde som transformatorstationen 

upptar på fastigheten. 

Avgiften för bygglovet och strandskyddsdispensen är 8 805 kronor i enlighet 

med taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
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Ärendet blev komplett den 2018-12-18 

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

kap. 27 § plan- och bygglagen.  

8. Torsmo, Bygglov, startbesked och strandskyddsdispens för 
nybyggnad av transformatorstation

Förslag till beslut

Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § 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.

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).

 Signerad kontrollplan med tillhörande dokument.

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

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

miljöbalken 7 kap. 18 c § punkten 5, behöver tas i anspråk för att 

tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 

området.  

Som tomt får tas i anspråk det markområde som transformatorstationen 

upptar på fastigheten. 

Avgiften för bygglovet och strandskyddsdispensen är 8 396 kronor i enlighet 

med taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Ärendet blev komplett den 2018-12-10 

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 hur handläggningen av Föreläggande om 

komplettering hanteras.  

Stadsbyggnadsförvaltningen informerar nämnden om en kommande utbildning i 

myndighetsutövning. Utbildningen sker tillsammans med miljönämnden och är 

inplanerad i april månad.  
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Delegationsbeslut 
1. Föreläggande om komplettering

2. Järnvägen, Slutbesked för ombyggnad av järnvägsstation

3. Slutbesked för ombyggnad av järnvägsstation

4. Hansjö, Bygglov för nybyggnad av fritidshus

5. Vångsgärde, Slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus

6. Viborg, Slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus

7. Slutbesked för anläggande av parkering Bävern 

8. Startbesked för nybyggnad av två fritidshus Hansjö 

9. Slättberg, slutbesked för installation av eldstad

10. Slättberg, Startbesked för installation av eldstad

11. Hansjö, Slutbesked för nybyggnad av fritidshus och carport

12. Stenberg, Interimistiskt slutbesked för nybyggnad av enbostadshus och 
komplementbyggnad

13. Hansjö, Interimistiskt slutbesked för nybyggnad av fritidshus med två 
lägenheter

14. Vångsgärde, Startbesked för stomme av enbostadshus

15. Hansjö, Slutbesked för nybyggnad av 2 komplementbyggnader

16. Bostadsanpassningsbidrag, ramp vid entrén samt altan beviljas med 4 198 
kronor

17. Täkten, Slutbesked om ändrad planlösning

18. Täkten, slutbesked för uppsättning av skylt

19. Oljonsbyn, Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad

20. Svea, Slutbesked för uppsättning av skylt

21. Orsa kyrkby, Slutbesked för installation av eldstad

22. Slättberg, Slutbesked för installation av VA

23. Oljonsbyn, Avskrivning av förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus

24. Prosten, Slutbesked för uppsättning av skylt

25. Orsa Kyrkby, Slutbesked för tillbyggnad av vandrarhem med utrymningstrapp

26. Hansjö, Bygglov för nybyggnad av 2 st fritidshus

27. Hansjö, Förlängning av handläggningstid gällande förhandsbesked för 
nybyggnad av två enbostadshus

28. Bostadsanpassningsbidrag, handtag samt montering av stödhandtag beviljas 
med 1 175 kr

29. Bostadsanpassningsbidrag, service av hiss beviljas med 938 kronor

30. Täkten, Bygglov för nybyggnad av skärmtak

31. Nederberga, Slutbesked för installation av eldstad

32. Hansjö, Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad

33. Hansjö, Slutbesked för installation av VA

34. Slutbesked för ombyggnad av fritidshus Hansjö

35. Startbesked för installation av eldstad Orsa Kyrkby

36. Skattungbyn, Förlängning av handläggningstid för nybyggnad av 
transformatorstation

37. Stackmora, Startbesked för rivning av brandskadade växthus och uthus

38. Kallmora, Startbesked för installation av eldstad

39. Föreläggande om komplettering
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Delgivningar 
1. Underrättelse om avslutad förrättning berörande Orsa, avstyckning

2. Underrättelse om avslutad förrättning berörande Hansjö och Hansjö 

3. [ES] FM2018 Beslut om riksintressen och områden av betydelse

4. Arkeologisk förundersökning, fastigheten Hansjö, i Orsa kommun, Dalarnas län

5. Anläggningsförrättning för bildande av gemensamhetsanläggning för 
6. FÖR KÄNNEDOM, Föreläggande i samråd för nyanläggning av markkabel och 

rasering av luftkabel i Skattungbyn, Orsa kommun

7. Anläggningsförrättning för bildande av gemensamhetsanläggning för 
8. Kallmora -Avstyckning

9. Underrättelse om avslutad förrättning. Fastighetsbestämning berörande Viborg 

samt fastighetsreglering berörande Viborg

10. Förbud enligt 12 kap 6 § miljöbalken och samråd enligt kulturmiljölagen för 
nyanläggning av markkabel och rasering av luftkabel på fastigheten 
Skattungbyn, Orsa Kommun

Anders Borg Sofia Juhlin Ulriksen 
Ordförande Sekreterare 
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