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Byggnadsnämnden kallas till sammanträde 
Tid: 2018-11-28 kl. 13:00 
Plats: Stadsbyggnadsförvaltningen, Orsa 

Öppnande, närvaro, justering 

Beslutsärenden 
1. Orsa Kyrkby, Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, 

Förslag till beslut

Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 b § punkten 2 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.

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 8133 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

2. Viborg, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus,
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

Villkor:

Byggnaderna ska placeras så att odlingsrösen ej påverkas negativt.

Väg går att ordna. Servitut finns.

Vatten- och avloppsfrågan ska lösas i samråd med miljönämnden innan

bygglovsprövning sker.

Avgiften för förhandsbeskedet är 5 528 kronor enligt fastställd taxa av

kommunfullmäktige.
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3. Sammanträdesplan för Byggnadsnämnden 2019
Förslag till beslut
Upprättat förslag till sammanträdesplan 2019 godkänns.

4. Ekonomiuppföljning januari-oktober 2018
Förslag till beslut
Nämnden har tagit del av informationen.
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Delegationsbeslut 
1. Hansjö, Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

2. Hansjö, Startbesked för tillbyggnad av enbostadshus

3. Startbesked för installation av hiss

4. Viborg, Startbesked för nybyggnad av komplementbyggnad

5. Orsa Kyrkby, Slutbesked för nybyggnad av garage

6. Startbesked för tillbyggnad av fritidshus

7. Bostadsanpassningsbidrag, automatisk dörröppnare entré beviljas med 26 500 
kronor

8. Bygglov för nybyggnad av fritidshus, Hansjö

9. Slutbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten, Skattungbyn

10. Slutbesked för tillbyggnad fritidshus på, Hansjö

11. Avskrivning av bygglov för nybyggnad av transformatorkiosk, Orsa Kyrkby

12. Bygglov och startbesked för tillbyggnad av enbostadshus, Oljonsbyn 

13. Orsa Kyrkby, Slutbesked för installation av eldstad

14. Kallmora, Bygglov för nybyggnad av fritidshus

15. Vångsgärde, Startbesked för installation av VA

16. Hansjö, Avskrivning, Bygglov för tillbyggnad av fritidshus

17. Orsa Kyrkby, Slutbesked för installation av eldstad

18. Hansjö, Slutbesked för nybyggnation av fritidshus

19. Slättberg, Startbesked för installation av vatten

20. Slättberg, Startbesked för nybyggnad av komplementbyggnad

21. Åberga, Startbesked för tillbyggnad av en takkupa

22. Hansjö, Startbesked för tillbyggnad av fritidshus

23. Hansjö, Slutbesked för rivning av enbostadshus

24. Prosten, Bygglov och startbesked för uppsättning av skylt

25. Hansjö, Slutbesked för nybyggnad av fritidshus

26. Hansjö, Bygglov och startbesked för nybyggnad av transformatorstation

27. Hansjö, Slutbesked för installation av eldstad och rökkanal

28. Stackmora, Slutbesked för tillbyggnad av komplementbyggnad

29. Björnen, Bygglov och startbesked för nybyggnad av transformatorkiosk

30. Bygglov och startbesked för nybyggnad av komplementbyggnad

31. Hansjö, Rättidsprövning-Överklagan av Bygglov för nybyggnad av fritidshus 

på Hansjö
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Delgivningar 
1. Underrättelse om avslutad förrättning, Avstyckning från Kallmora 

2. Underrättelse om avslutad förrättning. Fastighetsreglering berörande 
Skattungbyn 

3. Begäran om upphävande av strandskyddet vid ett litet vattendrag på 
fastigheten Kallholen i Orsa kommun

4. Samråd, ingen erinran underskriven Tommy Ek

5. Underrättelse om avslutad förrättning. Fastighetsreglering berörande Kallmora 
6. Underrättelse om avslutad förrättning. Avstyckning från Vångsgärde

7. Delgivning av yttrande utställningshandling Rättviks översiktsplan

Lennart Rosell Sofia Juhlin Ulriksen 
Ordförande Sekreterare 


	Öppnande, närvaro, justering
	Beslutsärenden
	Delegationsbeslut
	Delgivningar



