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Byggnadsnämnden kallas till sammanträde 
Tid: 2022-12-05 kl. 13:15 
Plats: Mora Parken 

 

Öppnande, närvaro, justering 

Beslutsärenden 
 1. Bygglov för tillbyggnad av fritidshus  

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

 2. Orsa S:2, Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus 
 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 

Byggnadsnämnden beviljar sökt förhandsbesked för nybyggnad av fyra 
enbostadshus på fastigheten Orsa S:2 med stöd av 2 kap. 5 § plan- och 
bygglagen. 

Förhandsbeskedet villkoras med krav på att tomterna 2,3 och 4 enligt 
situationsplan inlämnad 2021-09-28 uppförs som suterränghus med en 
våning plus suterrängvåning.  

Avgiften för prövningen är erlagd sedan tidigare. 

Det bedöms att ärendet har handlagts inom lagstiftad tid, efter 
återförvisning från överprövande instans, i enlighet med 9 kap. 27 b § 
plan- och bygglagen. 

 
 3. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus 

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden beviljar sökt bygglov för nybyggnad av enbostadshus på 
fastigheten XX med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, men byggnationen får 
inte påbörjas innan du har fått ett beslut om startbesked. 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig 
godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig: NN. 
 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Byggherren kontaktar byggnadsinspektör 
för tekniskt samråd. Vid det tekniska samrådet ska den kontrollansvarige närvara. 
 
Innan tekniskt samråd ska följande handlingar lämnas in: 

- Projektanpassad kontrollplan med tillhörande riskanalys 
- Redovisning av fastighetens dagvattenhantering 
- Prestandadeklaration för eldstad och rökkanal 
- Bevis på färdigställandeskydd 
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- Energiberäkning 

Avgiften för prövningen är 23 813 kronor enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
 
Ärendet blev komplett den 2022-11-02. Det bedöms att ärendet har handlagts 
inom lagstiftad tid i enlighet med 9 kap. 27 § plan- och bygglagen.  
 
I detta ärende krävs utstakning, kostnader för detta ingår inte i bygglovsavgiften. 

 
 4. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och två 

komplementbyggnader 
 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden avslår sökt bygglov för nybyggnad av enbostadshus på 
fastigheten XX med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen. 
 
Avgiften för prövningen är 8 863 kronor enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
 
Ärendet blev komplett den 2022-10-04. 
Det bedöms att ärendet har handlagts inom lagstiftad tid i enlighet med 9 kap. 27 
§ plan- och bygglagen.  

 
 5. Bygglov och startbesked för nybyggnad av förrådsbyggnad/vindskydd  

 
Förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beviljar sökt bygglov för förråd/vindskydd på fastigheten XX 
med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen. 

Byggnadsnämnden meddelar startbesked för att påbörja byggnationen med stöd 
av 10 kap. 23 och 24 §§ plan- och bygglagen. 

Med detta startbesked fastställs inlämnad kontrollplan daterad 2022 11-24. 

Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. 

Slutbesked krävs för att få ta byggnaden i bruk. Som underlag för slutbeskedet 
ska följande handlingar lämnas in till Miljö- och Byggnadsförvaltningen: 

- Signerad kontrollplan. 
 

Avgiften för prövningen är 2 145 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Ärendet blev komplett den 2022-11-24. 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 statistik på 
inkommande ärenden under senaste månaden.  

Miljö- och byggnadsnämnden informerar Byggnadsnämnden om Länsstyrelsens besök 
hos Byggnadsnämnden i Mora kommun.  

 

 

Delegationsbeslut 
1. Slutbesked för nybyggnad av fritidshus 
2. Slutbesked för anslutning till avlopp 
3. Slutbesked för anslutning till avlopp 
4. Slutbesked för rivning av fritidshus 
5. Slutbesked för tillbyggnad av fritidshus och nybyggnad av komplementbyggnad 
6. Slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus 
7. Slutbesked för installation av eldstad 
8. Yttrande över Näringslivsstrategi 2023–2026 
9. Lista delegationsbeslut 20221026–20221128 

 

 

 

Delgivningar 
1. Information om installation av solcellspaneler inom riksintressen för 

totalförsvarets militära del 
2. Protokoll OK Byggnadsnämnden 2022-11-02 

 

 

 

 

Anders Borg Sofia Juhlin Ulriksen 
Ordförande Sekreterare 
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