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Byggnadsnämnden 2019-2022 kallas till sammanträde 
Tid: 2022-08-22 kl. 09:00 
Plats: Miljö-och byggnadsförvaltningen 

 

Öppnande, närvaro, justering 

Beslutsärenden 
 1. Revidering av delegationsordning 

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden antar reviderad delegationsordning. 
 

 2. Bygglov för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad 
 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 

Byggnadsnämnden beviljar sökt bygglov för nybyggnad av fritidshus och 

komplementbyggnad 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 att boka tekniskt samråd. Vid det tekniska samrådet 

ska den kontrollansvarige närvara. 

 

Innan tekniskt samråd ska följande handlingar lämnas in: 

− Kontrollplan 
− Energiberäkning 
− Tillstånd att anlägga enskilt avlopp 
− Konstruktionsdokumentation gällande takkonstruktionen 
− K-ritning grundläggning 
− Redovisning av dagvattenhantering 
 

Byggnationen får inte påbörjas utan att startbesked meddelats. Startbesked 

meddelas separat då tekniskt samråd har hållits och erforderliga handlingar 

inkommit och godkänts. 

 

Avgiften för prövningen är 14 995 kronor enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

 

Ärendet blev komplett den 2022-06-22. Det bedöms att ärendet har 

handlagts inom lagstiftad tid i enlighet med 9 kap. 27 § plan- och 

bygglagen.  
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 3. Noret 88:51, Bygglov för nybyggnad av byggnad för cykelförvaring 

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 

Byggnadsnämnden beviljar sökt bygglov för nybyggnad av byggnad på 

fastigheten Noret 88:51 med stöd av 9 kap. 31 c § plan- och bygglagen. 

Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. 

 

Byggnadsnämnden meddelar startbesked för att påbörja nybyggnad av 

byggnad med stöd av 10 kap. 23 och 24 §§ plan- och bygglagen med 

följande villkor: 

- Redovisning av utsättningen ska lämnas in till Miljö- och 

Byggnadsförvaltningen. Utsättningen kan beställas hos Miljö- och 

Byggnadsförvaltningen Kartenheten, tel 0250-262 65. 

 

Med detta startbesked fastställs inlämnad kontrollplan daterad, 2022-06-22. 

 

När arbetet är färdigställt ska slutbesked meddelas i enlighet med 10 kap. 4 

§ plan- och bygglagen. Du som byggherre söker slutbesked hos 

byggnadsnämnden. Som underlag för slutbeskedet ska följande handlingar 

lämnas in: 

− Signerad kontrollplan. 

− Foto på färdigställd byggnad. 

− Redovisad utsättning. 

 

Avgiften för prövningen är 4 367 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

 

Ärendet blev komplett den 2022-06-27. 

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 komplementbyggnad 

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut:  

Ordförandeberedningen föreslår Byggnadsnämnden att bevilja sökt bygglov 

för nybyggnad av komplementbyggnad.  

 
 5. Förhandsbesked för nybyggnad av tre fritidshus 

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 

Byggnadsnämnden beviljar sökt förhandsbesked för nybyggnad av tre 

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

 

Avgiften för prövningen är 15 766 kronor enligt fastställd taxa av 

kommunfullmäktige. 
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Ärendet blev komplett den 2022-06-10. Handläggningstiden för ärendet har 

förlängts 2022-08-02. Det bedöms att ärendet har handlagts inom lagstiftad 

tid i enlighet med 9 kap. 27 § plan- och bygglagen. 

 
 6. Bygglov för fasadändring på nio enbostadshus 

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden beviljar sökt bygglov för fasadändring av nio 

enbostadshus längs Genvägen i Öna, Mora kommun med stöd av 9 kap. 30 § 

plan- och bygglagen. 

 
Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. 

 

Byggnadsnämnden meddelar startbesked för att påbörja fasadändring av nio 

enbostadshus med stöd av 10 kap. 23 och 24 §§ plan- och bygglagen.  

 

Enligt vad som framkommit i ärendet beslutas att färdigställandeskydd inte 

är nödvändigt. 

 

När arbetet är färdigställt ska slutbesked meddelas i enlighet med 10 kap. 4 

§ plan- och bygglagen. Du som byggherre söker slutbesked hos 

byggnadsnämnden. Som underlag för slutbeskedet ska följande handlingar 

lämnas in: 

- Foton på färdigmålade bostadshus. 
 

Avgiften för prövningen är 2 822 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

 

Ärendet blev komplett den 2022-06-07. 

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

kap. 27 § plan- och bygglagen.  

 
 7. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 

Ordförandeberedningen lämnar ärendet till Byggnadsnämnden utan eget 

förslag till beslut.  

 
 8. Bygglov för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad 

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

förslag till beslut.  

 

 

 9. Val av dataskyddsombud för Byggnadsnämnden 
 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
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Byggnadsnämnden utser kanslichef till dataskyddsombud tills vidare.  
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Informationsärenden 

 
Miljö- och byggnadsförvaltningen informerar Byggnadsnämnden om nyanställd 

personal som började 2022-08-15. 

Miljö- och byggnadsförvaltningen informerar Byggnadsnämnden om att det skett ett 

inbrott i förvaltningens lokaler.  

Miljö- och byggnadsförvaltningen informerar Byggnadsnämnden om hur statistiken för 

inkomna ärenden ser ut.   
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Delegationsbeslut 
1. Slutbesked för tillbyggnad av fritidshus 

2. Bygglov och startbesked för nybyggnad av fritidshus 

3. Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad. 

4. Interimistiskt slutbesked del av byggnad 

5. Interimistiskt slutbesked för nybyggnad av fritidshus 

6. Interimistiskt slutbesked för nybyggnad av enbostadshus och 

komplementbyggnad 

7. Startbesked för nybyggnad av fritidshus 

8. Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad och tillbyggnad av 

enbostadshus 

9. Avslut av ärende, förhandsbesked för nybyggnad av tre fritidshus 

10. Slutbesked för rivning/nybyggnad av trösklada 

11. Slutbesked för tillbyggnad av bostadshus 

12. Slutbesked för nybyggnad av teknikbod 

13. Interimistiskt slutbesked för bod (Svergo) 

14. Startbesked för nybyggnad av enbostadshus och två komplementbyggnader 

15. Startbesked för nybyggnad av enbostadshus 

16. Slutbesked för tillbyggnad av fritidshus 

17. Slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus 

18. Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 

19. Slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus 

20. Startbesked för markarbeten av enbostadshus och nybyggnad av 

komplementbyggnad 

21. Slutbesked installation eldstad och rökkanal 

22. Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 

23. Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 

24. interimistiskt slutbesked för nybyggnad av tio radhus och tolv 

komplementbyggnader 

25. Slutbesked för nybyggnad av enbostadshus. 

26. Interimistiskt Slutbesked för nybyggnad av fritidshus 

27. Slutbesked för nybyggnad av fritidshus 

28. Interimistiskt slutbesked för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad 

29. Beslut om förlängd handläggningstid 

30. Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 

31. Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 

32. Slutbesked för nybyggnad av stal 

33. Slutbesked för installation av vatten och avlopp 

34. installation av vatten och avlopp 

35. Slutbesked för installation av avlopp 

36. Startbesked för nybyggnad av servicebyggnad 

37. Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 

38. slutbesked för fasadändring av flerbostadshus 

39. Slutbesked för ändrad planlösning 

40. Slutbesked för väsentlig ändring av bostad 

41. Tillförordnad förvaltningschef 2022 

42. Slutbesked för installation av eldstad och rökkanal 

43. Slutbesked för nybyggnad av garage 
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44. Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 

45. Startbesked för till- och ombyggnad av enbostadshus 

46. Interimistiskt slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 

47. Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 

48. Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 

49. Startbesked för installation av vatten och avlopp 

50. Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 

51. Startbesked för nybyggnad av förskola och förrådsbyggnader. 

52. Slutbesked för nybyggnad av nätstation 

53. Slutbesked för installation av eldstad 

54. Slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus 

55. Slutbesked för om- och tillbyggnad av reception/kiosk 

56. Bostadsanpassningsbidrag, ramp vid entrén samt stoltrappshiss i lägenhet 

beviljas med 92 875 kronor 

57. Bostadsanpassningsbidrag, stoltrappshiss för tillgång till entré i källaren 

beviljas med 89 500 kronor 

58. Delegationslista 2022-06-20 - 2022-08-15 
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Delgivningar 
1. Analysrapport Lupp Mora 2021 

2. Beslut 2021-12-08 Dnr: 403-143-2021 Länsstyrelsen beslutar att avslå 

överklagandet 

3. Beslut 2022-06-20 Dnr 403-6966-2022 Länsstyrelsen beslutar att upphäva 

MK BN beslut och avslå ansökan om bygglov. 

4. Beslut från Länsstyrelsen, upphäver beslut om strandskyddsdispens 

5. Beslut från Svea Hovrätt 

6. Information om hantering av bygglovsremisser för solceller för att säkerställa 

bevakning av riksintressen för totalförsvarets militära del 

7. Kommunplan 2023 

8. Begäran om upphävande av strandskydd vid litet vattendrag 

9. Protokoll 2022-08-09 Mål nr P 9637-22 Svea Hovrätt. Mark- och 

miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens 

avgörande står fast. 

10. Underrättelse avslutad förrättning 

11. Underrättelse om avslutad förrättning 

12. Underrättelse om avslutad förrättning  

13. Underrättelse om avslutad förrättning  

14. Underrättelse om avslutad förrättning  

15. Underrättelse om avslutad förrättning 

16. Underrättelse om avslutad förrättning 

17. Underrättelser om avslutat förrättning 

18. Underrättelse om avslutad förrättning 

19. Underrättelse om avslutad förrättning 

20. Underrättelse om avslutad förrättning 

21. Underrättelse om avslutad förrättning 

22. Underrättelse om avslutad förrättning 

23. Underrättelse om avslutad förrättning 

24. Östnor 188:2, Samråd - Ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt 

9 kap. miljöbalken för verksamheten FM Mattsson AB i Östnor, Mora 

25. Överklagande av Länsstyrelsens beslut 

 

 

 

 

Joakim Linder Sofia Julin Ulriksen 
Ordförande Sekreterare 

 


