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Byggnadsnämnden 2019-2022 kallas till sammanträde 
Tid: 2022-03-21 kl. 09:00 
Plats: Miljö-och byggnadsförvaltningen, Teams 

 

Öppnande, närvaro, justering 

Beslutsärenden 
 1. Bostadsanpassningsbidrag, ljudisolering sovrum 

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut 
Bostadsanpassningsbidrag för ljudisolering av sovrum beviljas med 51 356 kr. 
 

 2. Noret 159:2, Bygglov för nybyggnad av logistikbyggnad 
 
Ordförandeberedningens förslag till beslut 
Ordförandeberedningen föreslår Byggnadsnämnden att sökt bygglov för 

nybyggnad av logistikbyggnad ska beviljas.  

  
 

 3. Förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av 
enbostadshus och komplementbyggnad 
 
Ordförandeberedningens förslag till beslut 
Förhandsbesked 

Byggnadsnämnden beviljar sökt förhandsbesked för nybyggnad av 

enbostadshus och komplementbyggnad på fastigheten XX med stöd av 9 

kap. 17 § plan- och bygglagen med följande villkor: 

 

- Fysisk tomtplatsavgränsning ska uppföras i tomtgräns enligt 

situationsplan daterad 2022-03-04. 

- Byggnader ska grundläggas över nivån + 164 (RH 2000). 

 

Strandskyddsdispens 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av 

enbostadshus och komplementbyggnad på fastigheten XX med stöd av 7 kap. 

18 d § miljöbalken, då åtgärden avses uppföras i anslutning till ett 

befintligt bostadshus. 

Som tomt får tas i anspråk rödmarkerad tomtplats enligt situationsplan 

daterat 2022-03-04. 

Avgift 

Avgiften för prövningen är 7 870 kronor enligt fastställd taxa av 

kommunfullmäktige.  

Ärendet blev komplett den 2022-01-19. Det bedöms att ärendet har handlagts 

inom lagstiftad tid i enlighet med 9 kap. 27 § plan- och bygglagen.  
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 4. Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus 

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beviljar sökt förhandsbesked för nybyggnad av tre 

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

bygglagen. 

Avgiften för prövningen är 16 229 kronor enligt fastställd taxa av 

kommunfullmäktige.  

Ärendet blev komplett den 2022-02-21 

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

kap. 27 § plan- och bygglagen. 

 
 5. Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av båthus 

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut 
Ordförandeberedningen föreslår Byggnadsnämnden att bevilja sökt 

strandskyddsdispens för nybyggnad av båthus på fastigheten XX med stöd av 

7 kap. 18 c § miljöbalken. 

 
 6. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad 

 

Ordförandeberedningens förslag till beslut  

Ordförandeberedningen föreslår Byggnadsnämnden att bevilja sökt bygglov 

för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad på fastigheten XX 

 
 7. Bygglov för tillbyggnad och ändrad användning av 

komplementbyggnad till fritidshus 
 

Ordförandeberedningens förslag till beslut 

Ordförandeberedningen lämnar ärendet till Byggnadsnämnden utan eget 

förslag till beslut  

 

 8. 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 med 

följande villkor: 

Villkor: 

• Grundläggningen ska anpassas till befintliga markförhållanden, 
omfattande schaktning eller fyllning får inte utföras. 

• Byggnadsarean på huvudbyggnad får ej överstiga 70 m2 och 
gårdsbyggnader 30 m2. 

• Byggnader får endast uppföras som en våning. 
• Byggnader ska uppföras med träfasad (timmer eller panel) som målas 

faluröd alternativt lämnas obehandlade. 
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• Byggnader ska uppföras med sadeltak, taklutning mellan 20-35 
grader och huvudbyggnaden ska förses med röd takbeklädnad. 

Avgiften för prövningen är 6 472 kronor enligt fastställd taxa av 

kommunfullmäktige.  

Ärendet blev komplett den 2022-02-24. 

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

kap. 27 § plan- och bygglagen.  

 
 9. Noret 473:5, Bygglov för nybyggnad av övernattningsstuga 

 

Ordförandeberedningens förslag till beslut  

Byggnadsnämnden avslår sökt bygglov för byggnation av övernattningsstuga 

på fastigheten Noret 473:5, med stöd av 9 kap 30§ och 31b plan- och 

bygglagen. 

Avgiften för prövningen är 2 039 kronor enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Ärendet blev komplett den 2022-01-26. 

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

kap. 27 § plan- och bygglagen. 

 
 10. Stranden 3:1; Överklagan till Mark- och miljödomstolen 

 

Ordförandeberedningens förslag till beslut  

Byggnadsnämnden beslutar att överklaga Länsstyrelsens beslut daterat 2022-

01-31.  

 

Byggnadsnämnden står fast vid sitt beslut 2021-06-26, § 115 där 

bedömningen är att åtgärden, uppförande av paneler/plank, är en sådan 

åtgärd som är bygglovspliktig enligt 6 kap. 1 § plan- och byggförordningen. 

Nämnden vill att domstolen ska upphäva länsstyrelsens beslut och fastställa 

Byggnadsnämndens beslut. 
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Informationsärenden 

 
Miljö- och byggnadsförvaltningen informerar Byggnadsnämnden om pågående 

rekryteringar på förvaltningen.  

Miljö- och byggnadsförvaltningen informerar Byggnadsnämnden om hur arbetet med 

att förbättra förvaltningens arbetsmiljö fortskrider.  

Miljö- och byggnadsförvaltningen informerar Byggnadsnämnden om hur införandet av 

det nya handläggarstödet ByggR fortskrider.  

Miljö- och byggnadsförvaltningen informerar Byggnadsnämnden om vilka 

investeringsbegäranden som är inlämnade.  

Miljö- och byggnadsförvaltningen informerar Byggnadsnämnden om kommande 

verksamhetsplanering.  

Miljö- och byggnadsförvaltningen informerar Byggnadsnämnden om att nämnden 

kommer att sammanträda digitalt fram till och med 2022-06-30.   
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Delegationsbeslut 
1. Bostadsanpassningsbidrag, anpassning av befintlig ramp vid entrén beviljas 

med 5 688 kronor 

2. Bostadsanpassningsbidrag, anpassning av duschplats samt stödhandtag i 

badrum beviljas med 4 760 kronor 

3. Bostadsanpassningsbidrag, anpassning av tröskel beviljas med 1 213 kronor 

4. Bostadsanpassningsbidrag, anpassning av tröskel samt ramp vid entrén beviljas 

med 3 688 kronor 

5. Bostadsanpassningsbidrag, ledstång vid entrén beviljas med 3 758 kronor. 

Anpassning av duschplats beviljas inte. 

6. Bostadsanpassningsbidrag, ledstång vid entrén beviljas med 4 350 kronor 

7. Bostadsanpassningsbidrag, ramp vid entrén beviljas med 42 965 kronor 

8. Slutbesked för installation av vatten och avlopp 

9. Startbesked för tillbyggnad och rivning av enbostadshus 

10. Startbesked för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad 

11. Startbesked för installation av ventilation 

12. Startbesked för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad 

13. Intermistiskt slutbesked för nybyggnad av enbostadshus 

14. Slutbesked för nybyggnad av carport/förråd 

15. Startbesked för tillbyggnad av enbostadshus till tvåbostadshus 

16. Slutbesked för nybyggnad av enbostadshus 

17. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus 

18. Slutbesked för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad 

19. Slutbesked för eldstad och imkanal 

20. Startbesked för ändring av enbostadshus 

21. Slutbesked för tillbyggnad av fritidshus 

22. Startbesked för tillbyggnad av komplementbyggnad 

23. Startbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 

24. Startbesked för nybyggnad av tre fritidshus 

25. Startbesked för installation av eldstad 

26. Slutbesked för tillbyggnad av garage 

27. Slutbesked installation av eldstad 

28. Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 

29. Interimistiskt slutbesked för nybyggnad av servicebyggnad 

30. Startbesked för tillbyggnad av enbostadshus 

31. Startbesked för nybyggnad av fritidshus och tre komplementbyggnader 

32. Rättidsprövning 

33. Slutbesked för tillbyggnad och ombyggnad av fritidshus 

34. Slutbesked för nybyggnad av carport/förråd 

35. Yttrande till Mark- och miljööverdomstolen 

36. Slutbesked för väsentlig ändring av planlösning och VA. 

37. Slutbesked för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad samt 

rivningslov för befintliga byggnader 

38. Slutbesked för installation av eldstad 

39. Slutbesked för nybyggnad av båthus och brygga, rivning av båthus 

40. Interimistiskt slutbesked för enbostadshus 

41. Slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus och nybyggnad av plank 

42. Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 
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43. Startbesked för nybyggnad av enbostadshus 

44. Slutbesked för nybyggnad av garage/carport 

45. Slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus 

46. Slutbesked för tillbyggnad av fritidshus 

47. Slutbesked för tillbyggnad av fritidshus 

48. Bygglov för tillbyggnad av fritidshus 

49. Slutbesked för installation av eldstad 

50. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus 

51. Slutbesked för nybyggnad av transformatorstation 

52. Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 

53. Slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus 

54. Slutbesked för installation av eldstad 

55. Startbesked för tillbyggnad av enbostadshus 

56. Slutbesked för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad och 

rökkanal. 

57. Slutbesked för uppförande av bullervall 

58. Intermistiskt slutbesked för installation VA och väsentlig ändring brandskydd. 

59. Startbesked för installation av ventilation 

60. Startbesked för installation av ventilation 

61. Slutbesked för nybyggnad av garage/carport och förråd 

62. Startbesked för nybyggnad av enbostadshus och tre komplementbyggnader. 

63. Slutbesked för nybyggnad av carport, förråd och vedbod 

64. Slutbesked för nybyggnad av två komplementbyggnader 

65. Startbesked för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad med 

strandskyddsdispens. 

66. Slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus, samt rivning av del enbostadshus 

67. Interimistiskt slutbesked för tillbyggnad av komplementbyggnad 

68. Bygglov och startbesked för tillbyggnad av fritidshus 

69. Slutbesked för nybyggnad av tre komplementbyggnader 

70. Slutbesked 

71. Startbesked, i efterhand 

72. Bygglov för skylt 

73. Slutbesked för fasadändring av handelsbyggnad 

74. Slutbesked för ändring av planlösning, anordnande av ventilation samt 

installation av fettavskiljare. 

75. Slutbesked periodiskt tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av mässtält. 

76. Startbesked för fasadändring av flerbostadshus 

77. Bygglov för skyltar 

78. Startbesked för ombyggnad av storkök 

79. Bygglov och startbesked för skyltar med belysning 

80. Slutbesked för ändring av bärande konstruktion samt installation av eldstad 

81. Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 

82. Bygglov för till- och ombyggnad av enbostadshus 

83. Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 

84. Interimistiskt slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 

85. Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 

86. Slutbesked för nybyggnad av två komplementbyggnader 

87. Avskrivning av ärende gällande förhandsbesked för nybyggnad av garage 
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88. Slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus 

89. Slutbesked för nybyggnad av carport/förråd 

90. Startbesked för nybyggnad av enbostadshus, tillbyggnad av 

komplementbyggnad och rivning av befintlig byggnad 

91. Bygglov för tillbyggnad och fasadändring av kontorsbyggnad 

92. Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad 

93. Interimistiskt Slutbesked för nybyggnad av enbostadshus och 

komplementbyggnad (Carport, Garage) 

94. Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 

95. Slutbesked för nybyggnad av torn och teknikbod 

96. Bygglov för ombyggnad och tillbyggnad av reception/kiosk 
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Delgivningar 
1. Beslut 2022-02-18 Dnr: 403-16717-2021. Länsstyrelsen avslår överklagandet 

2. Beslut från Länsstyrelsen 2022-03-01. Överklagan av negativt förhandsbesked. 

Länsstyrelsen beslutar att avslå överklagan. 

3. Beslut om anstånd tecknat på dagboksbladet från MöM, 2022-02-22. Dagbok 

Mål P 1211-22 

4. Besvarande av medborgarförslag om kartläggning av tomma fastigheter 

5. DOM 2022-02-16, Mål nr M 8224-21 från Nacka Tingsrätt, Mark-och 

miljödomstolen. MöM avslår överklagandet. 

6. DOM 2022-03-01, Mål nr P 253-22från Nacka Tingsrätt, MMD. MMD avslår 

överklagandet. 

7. DOM 2022-03-08, Mål nr P 5022-21 från Nacka Tingsrätt MMD. MMD avslår 

överklagandet. 

8. Länsstyrelsen godkänner MK BN beslut om strandskyddsdispens 

9. Länsstyrelsen godkänner MK BN beslut om strandskyddsdispens 

10. Möte med arbetsgruppen 2022-02-15. Omprövning av Mångberg ga:1 och ga:2. 

11. Protokoll Mobsam 2022-02-01 

12. Riktlinjer för digitalisering 

13. Underrättelse om avslutad förrättning, W19187 och W19188 

14. Beslut om bifall i samråd, Mora kommun 

 

 

 

 

Joakim Linder Sofia Juhlin Ulriksen 
Ordförande Sekreterare 

 


