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Byggnadsnämnden 2019-2022 kallas till sammanträde 
Tid: 2021-11-01 kl. 09:00 
Plats: Nya kommunhuset, KS-salen 

 

Öppnande, närvaro, justering 

Beslutsärenden 
 1. Månadsuppföljning Sept 2021 

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Upprättad uppföljning och prognos godkänns. 
 

 2. Reviderad delegationsordning 
  
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden antar upprättat förslag till reviderad delegationsordning 
 

 3. Bostadsanpassningsbidrag, staket samt låsbar grind 
 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Bostadsanpassningsbidrag beviljas inte för; 

- Staket samt låsbar grind vid tomten 

 
 4. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad 

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

förslag till beslut.  

 5. Hemus 15:1, Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggnad 
 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden beviljar sökt tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av 

byggnad för skidshop till och med 2031-11-01, på fastigheten Hemus 15:1 med 

stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen. Byggnationen får inte påbörjas 

innan ni har fått ett beslut om startbesked. 

För att kunna nyttja bygglovet så krävs fastighetsägarens tillstånd.  

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: 

- Kontrollplan 
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Avgiften för bygglovet är 14 207 kronor enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Ärendet blev komplett den 2021-09-01. 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. 

 
 6. Knås 116:1, Bygglov för nybyggnad av drivmedelsanläggning 

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Ordförandeberedningen föreslår att Byggnadsnämnden beviljar sökt bygglov 

för nybyggnad av drivmedelsanläggning.  

 
 7. Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus 

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden avslår sökt strandskyddsdispens för nybyggnad av 

enbostadshus och komplementbyggnad på fastigheten med stöd av 7 kap. 18 

c § och 18 d § miljöbalken. 

Avgiften för prövningen är 2 550 kronor enligt fastställd taxa av 

kommunfullmäktige.  

 
 8. Noret 1:27, Marklov för omdragning av väg och bygglov för 

stängning av plankorsning 
 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Byggnadsnämndens ordförandeberedning föreslår att Byggnadsnämnden 

avslår sökt marklov för omdragning av väg och bygglov för stängning av 

plankorsning.  

 
 9. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden avslår sökt förhandsbesked för nybyggnad av 

enbostadshus och komplementbyggnad på fastigheten med stöd av 9 kap. 17 

§ plan- och bygglagen. 

Avgiften för prövningen är 2 550 kronor enligt fastställd taxa av 

kommunfullmäktige.  

Ärendet blev komplett den 2021-08-11. Handläggningstiden för ärendet har 

förlängts 2021-09-30. Det bedöms att ärendet har handlagts inom lagstiftad 

tid i enlighet med 9 kap. 27 § plan- och bygglagen.  
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 10. Förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av två 

fritidshus 
 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Förhandsbesked 

Byggnadsnämnden beviljar sökt förhandsbesked för nybyggnad av två 

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

följande villkor: 

 

- Fysisk tomtplatsavgränsning ska uppföras i tomtgräns mot sjön enligt 

situationsplan daterad 2021-09-14. Den fysiska avgränsningen kan 

exempelvis bestå av ett staket eller gärdesgård.  

 

Strandskyddsdispens 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av två 

fritidshus på fastigheten med stöd av 7 kap. 18 d § miljöbalken, då 

fritidshusen avses uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus. 

Som tomt från tas i anspråk rödmarkerade tomtplatser enligt situationsplan 

daterad 2021-09-14. 

Avgift 

Avgiften för prövningen är 12 600 kronor enligt fastställd taxa av 

kommunfullmäktige.  

Ärendet blev komplett den 2021-09-14. Det bedöms att ärendet har handlagts 

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

 
 11. Förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av 

fritidshus 
 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Förhandsbesked 

Byggnadsnämnden beviljar sökt förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 

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

villkor: 

- Fritidshuset ska grundläggas med en sockelhöjd över +164 m 
(RH200). 

Strandskyddsdispens 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus 

på fastigheten med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 c § punkten 1.  

Som tomt får tas i anspråk röd markerad tomtplats på situationsplan daterad 

2021-10-08. 

Avgift 

Avgiften för prövningen är 7 870 kronor enligt fastställd taxa av 

kommunfullmäktige.  

Ärendet blev komplett den 2021-10-08. Det bedöms att ärendet har handlagts 

inom lagstiftad tid i enlighet med 9 kap. 27 § plan- och bygglagen.  
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 12. Stranden 2:2, Periodiskt tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av 
mässtält 
 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden beviljar sökt periodiskt tidsbegränsat bygglov för 

nybyggnad av mässtält på fastigheten Stranden 2:2 med stöd av 9 kap. 33 § 

plan- och bygglagen, men byggnationen får inte påbörjas innan du har fått 

ett beslut om startbesked. 

Bygglovet gäller under veckorna 4–11, åren 2022–2027.  

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: 

- Brandskyddsbeskrivning 
 
Ett startbesked ska utfärdas varje år innan arbetet får påbörjas. Ett slutbesked 

ska utfärdas varje år innan tältet får tas i bruk.  

Avgiften för bygglovet är 46 251 kronor enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
 
Ärendet blev komplett den 2021-09-10. Det bedöms att ärendet har handlagts 

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

 
 13. Stranden 8:3, Bygglov och startbesked för ändrad användning från 

HBV-hem till vandrarhem 
 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
 
Ordförandeberedningen föreslår att Byggnadsnämnden beviljar bygglov och 

startbesked för ändrad användning från HBV-hem till vandrarhem.  

 
 14. Förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av 

fritidshus 
 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Förhandsbesked 

Byggnadsnämnden beviljar sökt förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 

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

villkor: 

- Tomtplatsen ska avgränsat med en fysisk avgränsning i form av 
staket, gärdesgård eller liknande i gräns mot sjön (ca 55 meter lång 
sträcka).  
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Strandskyddsdispens 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus 

på fastigheten med stöd av 7 kap. 18 d § miljöbalken, då fritidshuset avses 

uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus. 

Rödmarkerad tomt enligt situationsplan daterad 2021-08-25 får tas i 

anspråk.  

Avgift 

Avgiften för prövningen är 7 870 kronor enligt fastställd taxa av 

kommunfullmäktige.  

Ärendet blev komplett den 2021-08-25. Det bedöms att ärendet har handlagts 

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

 
 15. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 

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

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

Avgiften för förhandsbeskedet är 5 490 kronor enligt fastställd taxa av 

kommunfullmäktige.  

Ärendet blev komplett 2021-08-26. Det bedöms att ärendet har handlagts 

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

 
 16. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och 

komplementbyggnad 
 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden beviljar sökt förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus och komplementbyggnad på fastigheten med stöd av 9 kap. 17 
§ plan- och bygglagen med följande villkor: 

- Ingen omfattande fyllning av tomten får ske.  
- Byggnader får uppföras i max 1 våning. 
- Byggnader ska uppföras med sadeltak och taken ska bekläs med rött 

tegel. 
- Byggnaders väggfasader ska bekläs med träpanel eller uppföras i 

timmer. 

Avgiften för förhandsbeskedet är 5 490 kronor enligt fastställd taxa av 

kommunfullmäktige.  

 

Ärendet blev komplett den 2021-10-19. Det bedöms att ärendet har handlagts 

inom lagstiftad tid i enlighet med 9 kap. 27 § plan- och bygglagen.  
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 17. Förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av 

enbostadshus 
 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Förhandsbesked 

Byggnadsnämnden beviljar sökt förhandsbesked för nybyggnad av 

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

med följande villkor: 

- En fysisk avgränsning ska uppföras i fastighetsgräns/tomtgräns mot 
Nusnäs S:1 och Siljan. Avgränsningen kan utgöras av exempelvis 
gärdesgård eller staket.  

- Byggnader ska grundläggas över + 164 RH 2000. 

Strandskyddsdispens 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av 

enbostadshus på fastigheten med stöd av 7 kap. 18 d § miljöbalken, då 

bostadshuset avses uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus. 

Som tomt får tas i anspråk blå markerad tomtplats enligt situationsplan 

inlämnad 2021-09-30. 

Avgift 

Avgiften för prövningen är 7 870 kronor enligt fastställd taxa av 

kommunfullmäktige.  

Ärendet blev komplett den 2021-09-30. Det bedöms att ärendet har handlagts 

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

 
 18. Bygglov för tillbyggnad av fritidshus och komplementbyggnad 

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Ordförandeberedningen föreslår att Byggnadsnämnden beviljar sökt bygglov 

för tillbyggnad av komplementbyggnad på fastigheten med stöd av 9 kap. 30 

§ plan- och bygglagen 

Byggnadsnämnden beviljar sökt bygglov för tillbyggnad av fritidshus på 

fastigheten med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, men 

byggnationen får inte påbörjas innan du har fått ett beslut om startbesked. 

Innan startbesked utfärdas ska följande lämnas in till 

Stadsbyggnadsförvaltningen:  

− Förslag till kontrollplan 

− Konstruktionshandlingar/beräkningar 
 

Avgiften för bygglovet är 8 846 kronor enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Ärendet blev komplett den 2021-09-14. 

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

kap. 27 § plan- och bygglagen. 

 



 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
2021-10-26 
Dokument nr: MK BN 2015/01051-177 

7(15) 

 
 19. Stranden 2:2 - Tidsbegränsat bygglov för uppställning av 

serveringsbåt 
 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden beviljar sökt tidsbegränsat periodiskt bygglov för 

uppställning av serveringsbåt på fastigheten Stranden 2:2 med stöd av 9 kap. 

30 § plan-och bygglagen, men åtgärden får inte påbörjas innan du fått ett 

beslut om startbesked.  

 

Tidsbegränsat periodiskt bygglov gäller under tidsperioden 1 maj – 30 

september åren 2022–2026.  

 

Först efter tekniskt samråd har hållits och efterfrågade handlingar har 

inkommit och godkänts kan ett startbesked ges.  

 

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: 

 

- Kontrollplan 

- Brandskyddsbeskrivning 

- Konstruktionshandlingar 

- Redovisning av fettavskiljare 

 

Avgiften för bygglovet är 8 500 kr enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.  

 

Ärendet blev komplett den 2021-10-21. Det bedöms att ärendet har handlagts 

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

 
 

 20. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och stall 
 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Ordförandeberedningen lämnar ärendet till Byggnadsnämnden utan eget 
förslag till beslut.  
  
 

 21. Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad 
 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden avslår sökt bygglov för nybyggnad av 

komplementbyggnad på fastigheten med stöd av 9 kap. 30 § plan- och 

bygglagen. 
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Avgiften för bygglovet är 4 992 kronor enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Ärendet blev komplett den 2021-08-31. 

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

kap. 27 § plan- och bygglagen. 

 
 22. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och 

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

förslag till beslut.  

 
 23. Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tälthall  

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

förslag till beslut.  

 

 24. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Ordförandeberedningen föreslår att Byggnadsnämnden beviljar sökt 

förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

 
 25. Noret 159:2, Förhandsbesked för nybyggnad av logistikbyggnad 

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden avslår sökt förhandsbesked för nybyggnad av 

logistikbyggnad på fastigheten Noret 159:2 med stöd av 9 kap. 30 § plan- och 

bygglagen. 

Avgiften för prövningen är 3 400 kronor enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Ärendet blev komplett den 2021-10-07. 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 arbetsmiljön på 

förvaltningen.  

Miljö-och byggnadsförvaltningen informerar Byggnadsnämnden om kommande 

förändringar i Byggnadsnämndens arbetsordning.   
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Delegationsbeslut 
1. för tillbyggnad av enbostadshus 

2. Slutbesked för tillbyggnad av komplementbyggnad 

3. Slutbesked för nybyggnad av transformatorstation 

4. Ärendet avslutas 

5. Bygglov för nybyggnad av byggnad 

6. Startbesked för nybyggnad av enbostadshus 

7. Startbesked för nybyggnad av enbostadshus 

8. Slutbesked för nybyggnad av transformatorstation 

9. Beslut  

10. Ärendet avslutas då start och slutbesked finns 

11. Bygglov och startbesked för nybyggnad av nätstation 

12. Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 

13. Startbesked för tillbyggnad av enbostadshus 

14. Slutbesked för fasadändring 

15. Startbesked för tillbyggnad av enbostadshus 

16. Slutbesked för väsentlig ändring av planlösning för enbostadshus 

17. Slutbesked för installation av eldstad 

18. Slutbesked för nybyggnad av enbostadshus 

19. Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus samt 

anmälan för installation av eldstad och rökkanal 

20. Startbesked för installation av eldstad och rökkanal 

21. Slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus 

22. Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 

23. Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 

24. Startbesked för nybyggnad av skidtunnel 

25. Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad 

26. Startbesked för tillbyggnad av komplementbyggnad 

27. Bygglov för ändrad användning av ekonomibyggnad till 

komplementbyggnad 

28. Startbesked för tillbyggnad av enbostadshus 

29. Interimistiskt slutbesked för tillbyggnad av fritidshus 

30. Startbesked för installation av eldstad och rökkanal 

31. Slutbesked för installation av eldstad 

32. Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad 

33. Startbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 

34. Bygglov för tillbyggnad av fritidshus och nybyggnad av 

komplementbyggnad 

35. Bygglov för nybyggnad av fritidshus 

36. Startbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 

37. Bygglov för tillbyggnad av parhus 

38. Startbesked för tillbyggnad av parhus 

39. Startbesked för tillbyggnad och ombyggnad av fritidshus 

40. Startbesked för installation av eldstad 

41. Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 

42. Rättidsprövning 

43. Startbesked för tillbyggnad av enbostadshus 

44. Slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus 
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45. Slutbesked för nybyggnad av transformatorstation 

46. Slutbesked för nybyggnad av transformatorstation 

47. Slutbesked för installation av eldstad och rökkanal 

48. Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad samt rivning av 

befintlig komplementbyggnad 

49. Startbesked för installation av rökkanal och eldstad 

50. Startbesked installation av eldstäder och rökkanal 

51. startbesked för installation av eldstad 

52. Interimistiskt slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 

53. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus 

54. Startbesked för tillbyggnad av fritidshus 

55. Startbesked för tillbyggnad av fritidshus 

56. Bygglov med startbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av 

komplementbyggnad 

57. Startbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 

58. Bygglov och startbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 

59. Startbesked för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad 

60. Slutbesked för skylt 

61. Avvisning av nybyggnad av idrottshall 

62. Slutbesked för nybyggnad av enbostadshus 

63. Slutbesked för nybyggnad av garage/förråd 

64. Bygglov och startbesked för tillbyggnad av sjukhus 

65. Slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus 

66. Bygglov och startbesked för tillbyggnad av enbostadshus 

67. Slutbesked för installation av eldstad och rökkanal 

68. Beslut om förlängd handläggningstid 

69. Rivningslov och startbesked för rivning av drivmedelsanläggning 

70. Slutbesked för installation av eldstad och rökkanal 

71. Slutbesked för tillbyggnad av komplementbyggnad 

72. Avvisning för ändrad användning av ekonomibyggnad till fritidshus 

73. Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 

74. Bygglov och startbesked för tillbyggnad av enbostadshus 

75. Bygglov och startbesked för tillbyggnad av enbostadshus och 

komplementbyggnad 

76. Bygglov, strandskyddsdispens och startbesked för nybyggnad av 

komplementbyggnad 

77. Bygglov och startbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 

78. Startbesked för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad 

79. Startbesked för installation av avlopp 

80. startbesked för installation av avlopp 

81. Rättidsprövning 

82. Startbesked för installation av eldstad 

83. Slutbesked för installation av eldstad 

84. Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnader  

85. Slutbesked för nybyggnation enbostadshus 

86.  

87. Slutbesked för fasadändring och ombyggnad av flerbostadshus 

88. Rättidsprövning 
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89. Startbesked för installation av ventilation 

90. Slutbesked för installation av eldstad 

91. Slutbesked för uppsättning av skyltar 

92. Slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus och nybyggnad av garage 

93. Bygglov och startbesked för nybyggnad av nätstation 

94. Slutbesked för installation av eldstad och rökkanal 

95. Startbesked installation av eldstad och rökkanal 

96. Slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus 

97. Startbesked för installation av eldstad och rökkanal 

98. Startbesked för ändring i konstruktion samt installation av eldstad 

99. Avskrivning av ärende gällande förhandsbesked och strandskyddsdispens 

för nybyggnad av fritidshus 

100. Slutbesked för installation av eldstad och rökkanal 

101. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad 

102. Bygglov och startbesked för nybyggnad av mur 

103. Slutbesked för installation av eldstad 

104. Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 

105. Slutbesked för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad 

106. Slutbesked för installation av eldstad 

107. Startbesked för installation av eldstad 

108. Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad 

109. Startbesked för tillbyggnad av fritidshus 

110. Slutbesked för tillbyggnad av fritidshus 

111.  Startbesked för installation av vatten och avlopp 

112.  Ärendet avslutas, då fastighetsägaren gjort självrättelse 

113.  Slutbesked för fasadändring av enbostadshus 

114. Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av omklädningsrum 

115. Startbesked för installation av eldstad och rökkanal 

116. Avvisning av förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 

117. Bygglov för ombyggnad av industribyggnad 

118. Beslut om att avsluta förhandsbesked och strandskyddsdispens för 

nybyggnad av fritidshus 

119.   

120. Slutbesked för tillbyggnad av fritidshus 

121. Bygglov och startbesked för nybyggnad av transformatorstation 

122. Startbesked för tillbyggnad av fritidshus 

123. Startbesked för tillbyggnad av fritidshus 

124. Bostadsanpassningsbidrag, anpassning av duschplats beviljas med 8 000 

kronor 

125. Bostadsanpassningsbidrag, anpassning av duschplats beviljas med 8 000 

kronor 

126. Bostadsanpassningsbidrag, anpassning av entré med ledstång 

127. Bostadsanpassningsbidrag, justering av befintlig ramp vid entrén beviljas 

med 1 594 kronor 

128. Bostadsanpassningsbidrag, ledstång vid entré beviljas med 9 600 kronor 

129. Bostadsanpassningsbidrag, ledstång vid entrén samt stödhandtag i 

badrum beviljas med 4 549 kronor 

130. Bostadsanpassningsbidrag, ledstänger beviljas med 6 580 kronor 
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131. Bostadsanpassningsbidrag, ramp vid entrén beviljas med 3 375 kronor 

132. Bostadsanpassningsbidrag, ramp vid entrén beviljas med 47 017 kronor 

133. Bostadsanpassningsbidrag, ramp vid entrén beviljas med 6 813 kronor 

134. Bostadsanpassningsbidrag, ramp vid entrén samt anpassning av tröskel 

beviljas med 5 742 kronor 

135. Bostadsanpassningsbidrag, ramp vid entrén samt trall för rullator 

beviljas med 17 851 kronor 

136. Bostadsanpassningsbidrag, spisvakt med värmevakt beviljas med 3 111 

kronor 

137. Bostadsanpassningsbidrag, spol- & torkbidésits, spisvakt, handtag i hall 

samt ramp vid entrén beviljas med sammanlagt 20 055 kronor 

138. Protokoll från slutsamråd 

139. Interimistiskt slutbesked för nybyggnad av fritidshus, 

komplementbyggnader och gärdesgård samt anmälan om installation av 

eldstad 

140. Slutbesked för nybyggnad av idrottshall 
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Delgivningar 
1. Beslut 2021-09-24 Dnr 526-15828-2021, Länsstyrelsen beslutar att upphäva 

MK BN beslut om strandskyddsdispens för 10 st båthus. 

2. Beslut 2021-09-24 Dnr: 403-21696-2020, Länsstyrelsen upphäver det 

överklagade beslutet och visar ärendet åter till MK BN för ny prövning. 

3. Beslut 2021-09-27 Dnr: 403-19384-2020 Länsstyrelsen avslår och avvisar 

överklagandena. 

4. Beslut 2021-09-27 Dnr: 403-20232-2020 Länsstyrelsen upphäver det 

överklagade beslutet om bygglov och avslår ansökan om bygglov. 

5. Beslut 2021-09-28 Mål nr P 5075-21 Nacka Tingsrätt. Mark- och 

miljödomstolen upphäver Lst beslut och avvisar överklagandet till Lst. MK BN 

beslut att avsluta tillsynsärendet utan åtgärd står därmed fast. 

6. Beslut 2021-09-29 Dnr 403-2635-2021 Länsstyrelsen beslutar att avslå 

överklagandet. 

7. Beslut 2021-09-29 Dnr: 403-759-2021, Länsstyrelsen beslutar att avslå 

överklagandet. 

8. Beslut 2021-09-29 från Länsstyrelsen, Dnr: 433-12625-2021. Tillstånd till 

omläggning av tak på Sollerö kyrka, Sollerö socken, Mora kommun. 

9. Beslut 2021-09-30 Dnr: 526-16961-2021 Länsstyrelsen godkänner MK BN 

beslut om strandskyddsdispens 

10. Beslut 2021-10-05 Dnr: 526-17437-2021 Länsstyrelsen beslutar att godkänna 

MK BN beslut om strandskyddsdispens. 

11. Beslut 2021-10-18 Dnr: 403-2908-2021, Länsstyrelsen beslutar att avslå 

överklagandet 

12. Beslut 2021-10-19 Dnr: 525-15973-2021, Länsstyrelsen vidtar med anledning av 

anmälan för samråd ingen åtgärd enligt 12 kap. 6§ miljöbalken. 

13. Beslut 2021-10-21 Dnr: 403-19504-2020, Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

14. Beslut från Länsstyrelsen, avslår överklagandet, dnr: 403-16640-2021 

15. Beslut; ansökan om direktåtkomst till fastighetsregistret 

16. DOM 2021-10-04 Mål nr M 9175-20 Nacka Tingsrätt. Mark- och 

miljödomstolen fastställer MK BN beslut om tomtplatsavgränsning och 

strandskyddsdispens. 

17. DOM 2021-10-21 Mål nr P 5196-21 Nacka Tingsrätt. Mark- och miljödomstolen 

fastställer MK BN beslut att ge bygglov för skyltpelare. 

18. Protokoll 2021-09-28 Mål nr M 10733-21 Svea Hovrätt. Mark- och 

miljööverdomstolen ger inte prövningsrätt. Mark- och miljödomstolens 

avgörande står därför fast. 

19. Protokoll 2021-10-07, Omprövning av och . 

20. Särskild gränsmärkning berörande samt fastighetsbestämning och 

fastighetsreglering berörande och  

21. Underrättelse om avslutad förrättning 2021-09-28. Fastighetsreglering från till. 

22. Underrättelse om avslutad förrättning 2021-10-08. Fastighetsreglering och 

särskild gränsutmärkning berörande, och  m.fl. 

23. Underrättelse om avslutad förrättning 2021-10-11. Fastighetsreglering 

berörande och  

24. Underrättelse om avslutad förrättning 2021-10-18. Avstyckning från  

25. Underrättelse om avslutad förrättning, 2021-10-20. Fastighetsbestämning och  

samt fastighetsreglering, och. Avstyckning från. 
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26. Underrättelse om avslutad förrättning. Fastighetsreglering berörande och  

27. Underrättelse om avslutad lantmäteriförrättning 2021-10-19. 

28. Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten- Gesundastranden 

29. Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten-del av Sågdammsvägen, 

Gesunda 

30. Val av ersättare i Byggnadsnämnden 

31. Sammanträdesplan år 20220 

32. DOM 2021-10-22 Mål nr P 5112-21, Nacka tingsrätt. Mark- och miljödomstolen 

avslår överklagandet gällande strandskyddsdispens. 

33. DOM 2021-10-22 Mål nr P 5110-21, Nacka tingsrätt. Mark- och miljödomstolen 

avslår överklagandet. 

34. Underrättelse om avslutad förrättning 2021-10-22.Fastighetsreglering 

berörande samt  
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