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Byggnadsnämnden kallas till sammanträde 
Tid: 2018-08-29 kl. 13:00 
Plats: Stadsbyggnadsförvaltningen Orsa 

Öppnande, närvaro, justering 

Beslutsärenden 
1. Hansjö, Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 

Förslag till beslut

Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen meddelas att den 
föreslagna åtgärden inte kan tillåtas på den avsedda platsen.

Avgiften för avslag är 4 677 kronor enligt fastställd taxa av 
kommunfullmäktige.

2. Orsa Kyrkby, Bygglov för tillbyggnad, ombyggnad och ändrad 

användning av flerbostadshus till särskilt boende

Förslag till beslut

Sökt bygglov avslås med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen.

Avgiften för avslaget är 4 500 kronor enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.

3. Holen, Förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus 
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:

Innan bygglovsprövning ska förutsättningarna för fastighetens anslutning till 
va-nätet utredas.

Avgiften för förhandsbeskedet är 13 104 kronor enligt fastställd taxa av 
kommunfullmäktige.

4. Delårsrapport 2018
Förslag till beslut
Upprättat förslag till byggnadsnämndens delårsrapport för 2018 godkänns.
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Informationsärenden 
Deltagande i projekt ”främjande myndighetsutövning”. 

Delegationsbeslut 
1. Slutbesked för tillbyggnad av restaurang, Järnvägen

2. Hansjö, Startbesked för installation av VA

3. Orsa Kyrkby, Startbesked för installation av eldstad

4. Slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus Orsa Kyrkby,
5. Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad Skattungbyn,
6. Hansjö, Startbesked för tillbyggnad av fritidshus och härbre, nybyggnad av 

härbre och garage

7. Hansjö, Slutbesked för installation av eldstad

8. Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, Viborg

9. Hansjö, Slutbesked för nybyggnad av fritidshus

10. Hansjö, Slutbesked för nybyggnad av transformatorstation

11. Hansjö, Interimistiskt Slutbesked för nybyggnad av fritidshus

12. Orsa kyrkby, Bygglov för nybyggnad av fritidshus

13. Orsa Kyrkby, Rivningslov för rivning av del av vattenverk

14. Orsa kyrkby, Beslut om förlängd handläggningstid

15. Viborg, Startbesked för tillbyggnad av enbostadshus

16. Hansjö, Beslut om förlängd handläggnings tid Hansjö

17. Hansjö, Beslut om förlängd handläggningstid

18. Skattungbyn, Beslut om förlängd handläggningstid

19. Lisselhed, Bygglov & Startbesked Nybyggnad av transformatorstation

20. Täkten, Bygglov & startbesked om uppsättning av skylt

21. Prosten, Interimistiskt Slutbesked 2 för om- och tillbyggnad av 
biblioteksbyggnad, nybyggnad förrådsbyggnad

22. Slutbesked nybyggnad av fritidshus, Hansjö

23. Slutbesked för nybyggnad av fritidshus

24. Startbesked för nybyggnad av två fritidshus, Hansjö

25. Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad och installation av eldstad/

rökkanal, Orsa

26. Slutbesked för tillbyggnad av kraftverk, Orsa

27. Slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus, Vångsgärde 

28. Rättidsprövning - överklagan av byggnadsnämndens beslut 2018-06-20 att 
bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus på Brantudden 

29. Bostadsanpassningsbidrag beviljas med 4 266kr för anpassning av trapp med 
ledstång

30. Bostadsanpassningsbidrag beviljas med 7 813kr för anpassning av badrum

31. Justerat beslut, Bostadsanpassningsbidrag beviljas med 33 325kr för 
anpassning av entré, trösklar samt duschplats.

32. Hansjö, Bygglov och startbesked för fasadändring av fritidshus
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Delgivningar 
1. Länsstyrelsens beslut 2018-07-04 att upphäva nämndens beslut om 

strandskyddsdispens på Skattungbyn

2. Länsstyrelsens beslut 2018-07-10 att upphäva nämndens beslut 2018-03-07 
om förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus på Holen

3. Underrättelse om avslutad förrättning. Avstyckning från Viborg  och 
fastighetsbestämning mellan Viborg

4. Underrättelse om avslutad förrättning. Fastighetsbestämning berörande 
Skattungbyn  samt avstyckning från Skattungbyn

Bo Lindblad Inger Svensson 
Ordförande Sekreterare 
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