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Byggnadsnämnden kallas till sammanträde 
Tid: 2022-06-27 kl. 13:15 
Plats: Miljö- och byggnadsförvaltningen, Dalagatan 1 

 

Öppnande, närvaro, justering 

Beslutsärenden 
 1. Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad 

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden avslår sökt bygglov för nybyggnad av 
komplementbyggnad på fastigheten XX med stöd av 9 kap. 30 § plan- och 
bygglagen. 
 
Avgiften för prövningen är 2 125 kronor enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
 
Ärendet blev komplett 2022-04-21. 
 
Det bedöms att ärendet har handlagts inom lagstiftad tid i enlighet med 9 
kap. 27 § plan- och bygglagen. 

 
 2. Bygglov för nybyggnad av stall 

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Ordförandeberedningen lämnar ärendet till Byggnadsnämnden utan eget 

förslag till beslut.  

 
 3. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus  

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden beviljar sökt förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 

på fastigheten XX med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen. 

 

Avgiften för prövningen är 6 086 kronor enligt fastställd taxa av 

kommunfullmäktige. 

Ärendet blev komplett den 2022-05-21. 

 

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

kap. 27 § plan- och bygglagen. 
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Informationsärenden 

 
Miljö- och byggnadsförvaltningen informerar Byggnadsnämnden om pågående 
rekryteringar.  
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen informerar Byggnadsnämnden om resultatet av 
senaste NKI- mätningen 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen informerar Byggnadsnämnden om sammanträdet 
med Mark- och miljödomstolen som äger rum 2022-06-21.   
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Delegationsbeslut 
1. Slutbesked för nybyggnad av fritidshus 

2. Slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus 

3. Startbesked för nybyggnad av fritidshus 

4. Startbesked för tillbyggnad av komplementbyggnad 

5. Slutbesked för installation av eldstad 

6. Startbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 

7. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad 

8. Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av 10 campingstugor 

9. Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad 

10. Slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus 

11. Startbesked för nybyggnad av enbostadshus 

12. Interimistiskt slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus, etapp 1 

13. Startbesked för tillbyggnad av fritidshus 

14. Startbesked för tillbyggnad av enbostadshus 

15. Delegationslista, 20220516 - 20220620 
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Delgivningar 
1. Anmälan tf DSO 

2. Beslut 2022-06-16, Dnr: 403-5652-2022. Länsstyrelsen avslår överklagandet 

3. Lagakraft intyg, detaljplan för Vård- och omsorgsboende på Stormyren 

4. Underrättelse om beslut i avslutad lantmäteriförrättning 

5. Protokoll OK Byggnadsnämnden 2022-05-25 

6. Ägardialogmöte nr 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Borg Sofia Juhlin Ulriksen  
Ordförande Sekreterare 

 


