
 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
2022-01-18 
Dokument nr: MK BN 2015/01051-181 

1(11) 

 

Byggnadsnämnden 2019-2022 kallas till sammanträde 
Tid: 2022-01-24 kl. 09:00 
Plats: Miljö-och byggnadsförvaltningen/ Teams 

 

Öppnande, närvaro, justering 

Beslutsärenden 
 1. Bostadsanpassningsbidrag, spol- & torkbidé 

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

 2. Kråkberg 83:2, Förhandsbesked för tillbyggnad av 
verkstadsbyggnad 
 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden beviljar sökt förhandsbesked för tillbyggnad av 
verkstadsbyggnad på fastigheten Kråkberg 83:2 och Kråkberg 1:58>4.  

 3. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad 
 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden beviljar sökt bygglov för nybyggnad av enbostadshus 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. 

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 
− Konstruktionshandlingar/beräkningar 
− Teknisk beskrivning 
− Redovisning av brandspridning mellan byggnader 

 
Byggnationen får inte påbörjas utan att startbesked meddelats. Startbesked 
meddelas separat då tekniskt samråd har hållits och erforderliga handlingar 
inkommit och godkänts.  

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig 
godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig: NN. 

Avgiften för prövningen är 31 105 kronor enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Ärendet blev komplett den 2021-12-29. 
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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. Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus 

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

- Byggnader ska placeras så att en traditionell gårdsbildning kan 
skapas. 

- Byggnader ska uppföras med sadeltak med rött tegel.  
- Byggnader ska uppföras med träfasader som målas med slamfärg.  
- Byggnader får uppföras i högst två våningar.  
- Rättighet att nyttja samfälld väg (Våmhus S:1) ska utredas i samband 

med avstyckning och ordnas innan bygglovsprövning 
 

Avgiften för prövningen är 11 172 kronor enligt fastställd taxa av 
kommunfullmäktige.  
Ärendet blev komplett den 2021-11-15. Det bedöms att ärendet har handlagts 
inom lagstiftad tid i enlighet med 9 kap. 27 § plan- och bygglagen.  

 
 5. Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad 

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

 6. Förhandsbesked för bostadsändamål 
 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för bostadsändamål på den södra 
delen av fastigheten XX enligt karta med stöd av 9 kap. 17 § plan- och 
bygglagen. 

Avgiften för prövningen är 6 442 kronor enligt fastställd taxa av 
kommunfullmäktige.  

Ärendet blev komplett den 2021-11-22. 

Det bedöms att ärendet har handlagts inom lagstiftad tid i enlighet med 9 
kap. 27 § plan- och bygglagen.  
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 7. Stranden 45:1 - Tidsbegränsat bygglov för skylt 

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden beviljar sökt tidsbegränsat bygglov för skylt på fastigheten 
Stranden 45:1.  

 

 8. Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt rivningslov 
för rivning av komplementbyggnad 
 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden beviljar sökt bygglov för nybyggnad av 
komplementbyggnad på fastigheten XX.  

Byggnadsnämnden beviljar sökt rivningslovlov för rivning av 
komplementbyggnad på fastigheten XX med stöd av 9 kap. 34 § plan- och 
bygglagen, men åtgärderna får inte påbörjas innan du har fått ett beslut om 
startbesked. 

Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. 

Innan startbesked utfärdas ska följande lämnas in till 
Stadsbyggnadsförvaltningen:  

− Rivningsplan 
 

Avgiften för prövningen är 5 480 kronor enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Ärendet blev komplett den 2021-12-02. 

Det bedöms att ärendet har handlagts inom lagstiftad tid i enlighet med 9 
kap. 27 § plan- och bygglagen. 

 
 9. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, samt tillbyggnad av 

komplementbyggnad och rivning av befintlig byggnad 
 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden beviljar sökt bygglov för nybyggnad av 
komplementbyggnad på fastigheten XX.  
 
Byggnadsnämnden beviljar rivningslov för befintligt bostadshus enligt 9 kap. 
34§. 
 

Innan startbesked för rivning utfärdas ska följande lämnas in till 
Stadsbyggnadsförvaltningen:  

− Kontrollplan för rivning 
 
Avgiften för bygglovet är 15 904 kronor enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
 
Ärendet blev komplett den 2021-12-17. 
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Det bedöms att ärendet har handlagts inom lagstiftad tid i enlighet med 9 
kap. 27 § plan- och bygglagen.  

 
 10. Förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av 

enbostadshus 
 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 

Förhandsbesked 
Byggnadsnämnden beviljar sökt förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus på fastigheten XX med stöd av 9 kap. 17 § plan- och 
bygglagen. 
 
Strandskyddsdispens 
Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av 
enbostadshus 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 med röd färg markerat område på situationsplan 
med tomtplatsavgränsning daterad 2021-12-27. 

Avgift 
Avgiften för prövningen är 8 822 kronor enligt fastställd taxa av 
kommunfullmäktige.  
Ärendet blev komplett den 2021-12-27. Det bedöms att ärendet har handlagts 
inom lagstiftad tid i enlighet med 9 kap. 27 § plan- och bygglagen.  

 
 11. Tillsyn-  

Fördubblad sanktionsavgift då rättelse inte skett 
 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden beslutar att ta ut en fördubblad byggsanktionsavgift av 
fastighetsägaren på 2*22 088= 44 176 kronor för att utan startbesked 
varaktigt placerat/ ställt upp två stycken lastbilsskåp på släp på fastigheterna 
XX och XX (över fastighetsgräns). Användning av dessa skåp är förvaring av 
möbler och material likt en komplementbyggnad. Byggnadsnämnden beslutar 
att fastighetsägaren ska betala hela byggsanktionsavgiften eftersom hen är 
den lagfarna ägaren till båda fastigheterna. 

Fastighetsägaren placerade skåpen på fastigheterna i mitten av december 
2018. 

Beslutet fattas med stöd av 11 kap. 51 § Plan- och bygglagen (PBL) och 9 
kap. punkt 2 plan och bygg förordningen (PBF). 
Enligt 11 kap. 51 och 52 §§ plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas 
ut om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap PBL. 
 

Sanktionsgrundande area 60 kvm.  
Byggsanktionsavgiftens storlek för att utan startbesked varaktigt (mer än 3 
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månader) placera/ ställa upp två stycken lastbilskåp utan startbesked anges i 
9 kapitlet 6§, 1p, plan- och byggförordningen (SFS 2013:308).  

Byggsanktionsavgiften ska betalas till Mora kommun inom två månader från 
det att beslutet delgivits den avgiftsskyldige. Avgiften faktureras separat.  

 
 12. Isunda S:27, Tillsyn- Åtgärd kopplad till Miljöbalken 

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
 
Byggnadsnämnden förelägger Isunda bys Samfällighetsförening, ägare till 
Isunda S:27 med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken (MB) och hänvisning 
till strandskyddsbestämmelserna i 7 kap MB, att senast den 2022-07-31 
utföra samtliga av följande åtgärder på fastigheten Isunda S:27 i Mora 
kommun: Åtgärderna ska utföras på den delen av fastigheten som finns vid 
slutet av Näsgärdsbacken (se karta):  
  

- Skapa en fysisk avgränsning till den angränsande fastighet XX, så att 
allmänheten förstår att badplatsen är till för allmänheten och inte 
ingår i en privat zon. Avgränsningen ska vara av permanent slag.  

- Skapa en så naturlig strand som möjligt genom att ta bort den 
matjord mm som fraktats dit. 

- Ta bort den stödanordning som anlagts för att höjt upp marken mot 
vattnet på platsen. Stensättning ute vid vattnet se bild 7 i underlag till 
tjänsteskrivelse 

- Ta bort privatiserande objekt som finns inom området, däribland en 
robotgräsklippare och dess tråd. 

- Åtgärderna ska utföras på ett sådant sätt att naturmiljön inte kommer 
till skada. 

 
Avgift 
Ingen avgift utgår i detta ärende 
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Informationsärenden 
Miljö-och byggnadsförvaltningen informerar Byggnadsnämnden om hur arbetet med 
att förbättra förvaltningens arbetsmiljö fortskrider. 

Miljö- och byggnadsförvaltningen informerar Byggnadsnämnden om hur pågående 
rekryteringar fortskrider.  
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Delegationsbeslut 

1. Bostadsanpassningsbidrag, installation av begagnad funktionstestad 
SvanCare spol- & torkbidé, beviljas med 2 110 kronor 

2. Bostadsanpassningsbidrag, ledstång vid innertrapp samt stödhandtag i 
badrum beviljas med 2 709 kronor 

3. Bostadsanpassningsbidrag, ramp vid entrén beviljas med 21 495 kronor 
4. Bostadsanpassningsbidrag, ramp vid entrén beviljas med 5 469 kronor 
5. Bostadsanpassningsbidrag, reparation av hiss beviljas med 2 469 kronor 
6. Bostadsanpassningsbidrag, service av hiss beviljas med 938 kronor 
7. Bostadsanpassningsbidrag, service av hiss beviljas med 938 kronor 
8. Bostadsanpassningsbidrag, service av hiss beviljas med 938 kronor 
9. Avslutande av ärende 
10. Startbesked för grundläggning av fritidshus och komplementbyggnad 
11. Slutbesked för installation av eldstad 
12. Interimistiskt slutbesked för nybyggnad av enbostadshus och två 

komplementbyggnader 2 
13. Slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus 
14. Interimistiskt slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus 
15. Bygglov med startbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av 

komplementbyggnad 
16. Startbesked för installation av eldstad och rökkanal 
17. Startbesked för installation av eldstäder och rökkanal 
18. Avskrivning ärendet på sökandes begäran 
19. Interimistiskt slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus 
20. Startbesked för nybyggnad av fritidshus 
21. Startbesked för nybyggnad av fritidshus 
22. Slutbesked komplementbyggnad 
23. Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 
24. Startbesked för tillbyggnad av enbostadshus 
25. Slutbesked för tillbyggnad av fritidshus 
26. Startbesked för installation av eldstad och rökkanal 
27. Slutbesked för nybyggnad av skidtunnel 
28. Bygglov och startbesked för tillbyggnad av fritidshus 
29. Slutbesked för tillbyggnad av fritidshus och nybyggnad av 

komplementbyggnad 
30. Slutbesked för tillbyggnad av fritidshus 
31. Intermistiskt slutbesked 
32. Slutbesked för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad 
33. Startbesked för installation av eldstad 
34. Startbesked för installation av eldstad 
35. Slutbesked för installation av eldstad och rökkanal 
36. Interimistiskt slutbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage 
37. Rättidsprövning 
38. Slutbesked fasadändring och ändrad användning 
39. Slutbesked tillbyggnad och ändrad användning av fritidshus 
40. Startbesked för installation av eldstäder 
41. Slutbesked för komplementbyggnad 
42. Slutbesked för nybyggnad av parkeringsplatser 
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43. Slutbesked för installation av eldstad och rökkanal 
44. Startbesked installation av eldstad och rökkanal 
45. Slutbesked installation av två eldstäder och en rökkanal 
46. Slutbesked för nybyggnad av teknikbod och reservelverk 
47. Slutbesked installation av eldstad 
48. Slutbesked för installation av eldstad 
49. Slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus 
50. Bygglov tillbyggnad av enbostadshus 
51. Slutbesked installation av eldstad 
52. Slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus 
53. Startbesked för tillbyggnad av enbostadshus 
54. Startbesked för nybyggnad av enbostadshus 
55. Bygglov och startbesked för montering av skylt 
56. Slutbesked för nybyggnad av teknikbod 
57. Slutbesked för tillbyggnad av förråd 
58. Startbesked för installation av eldstad 
59. Slutbesked för nybyggnad av garage 
60. Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 
61. Slutbesked tillbyggnad av fritidshus 
62. Startbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 
63. Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 
64. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och tre komplementbyggnader 
65. Slutbesked för fritidshus 
66. Slutbesked tillbyggnad av bostadshus 
67. Interimistiskt slutbesked för nybyggnad av fritidshus 
68. Slutbesked för nybyggnad av förråd 
69. Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad samt installation av 

eldstad och rökkanal 
70. Startbesked för installation av eldstad 
71. Slutbesked för installation av eldstad 
72. Startbesked för installation av eldstad 
73. Slutbesked för nybyggnad av fritidshus 
74. Slutbesked för installation av VA 
75. Slutbesked för installation av VA 
76. Slutbesked för installation av VA 
77. Slutbesked för installation av vatten/avlopp 
78. Slutbesked för tillbyggnad av komplementbyggnad 
79. Slutbesked för installation av VA-anläggning 
80. Slutbesked för installation av vatten och avlopp 
81. Slutbesked för installation av vatten och avlopp 
82. Slutbesked för installation av VA 
83. Slutbesked för installation av VA 
84. Slutbesked installation av eldstad 
85. Slutbesked för installation av VA 
86. Startbesked för installation av eldstad 
87. Rättidsprövning 
88. Interimistiskt slutbesked 
89. Rättidsprövning 
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90. Startbesked för nybyggnad av lagerbyggnad 
91. Startbesked för tillbyggnad av komplementbyggnad 
92. Slutbesked för installation av eldstad 
93. Bygglov med startbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av 

komplementbyggnad 
94. Startbesked för installation av eldstad och rökkanal 
95. Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad 
96. Slutbesked för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad 
97. Slutbesked för ändrad användning och fasadändring 
98. Slutbesked för fasadändring av enbostadshus 
99. Startbesked för periodiskt tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av 

mässtält 
100. Slutbesked för nybyggnad av återvinningsstation 
101. Slutbesked för nybyggnad av teknikbod och reservelverk 
102. Slutbesked för ändrad användning av kontor till bostad 
103. Slutbesked för ändrad användning från restaurang till kontor 
104. Slutbesked för uppsättning av skylt 
105. Interimistiskt slutbesked för nybyggnad av tre flerbostadshus 
106. Interimistiskt slutbesked för tillbyggnad av fritidshus 
107. Bygglov och startbesked för tillbyggnad av enbostadshus 
108. Slutbesked för nybyggnad av två komplementbyggnader 
109. Slutbesked för nybyggnad av två plank och återvinningsstationer 
110. Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 
111. Startbesked för nybyggnad av fritidshus och två komplementbyggnader 
112.  Slutbesked för installation av eldstad 
113.  Startbesked installation av eldstad 
114.  Slutbesked för installation VA 
115.  Slutbesked för installation av VA 
116.  Slutbesked för installation av vatten och avlopp 
117.  Startbesked för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad 
118. Tidsbegränsat bygglov och startbesked för nybyggnad av förrådstält 
119.  Slutbesked installation av eldstad och rökkanal. 
120. Bygglov för tillbyggnad av fritidshus 
121.  Slutbesked för installation av vatten och avlopp 
122. Startbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 
123. Slutbesked för installation av eldstad och rökkanal 
124. Slutbesked för tillbyggnad av komplementbyggnad 
125. Förbud mot fortsatt byggnation 
126. Startbesked för installation av eldstad och rökkanal 
127. Ärendet avslutas då fastighetsägaren vidtagit rättelse 
128. Slutbesked för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad 
129. Slutbesked för nybyggnad av garage/förråd 
130. Slutbesked för installation av eldstad 
131.  Slutbesked för nybyggnad av mast och teknikbod 
132. Startbesked för installation av eldstad och rökkanal 
133. Startbesked för installation av eldstad 
134. Slutbesked för installation av eldstad och rökkanal 
135. Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 
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136. Interimistiskt slutbesked för tillbyggnad och ombyggnad av bostadshus 
137. Slutbesked för installation av tre eldstäder och två rökkanaler 
138. Rättidsprövning 
139. Bygglov och startbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 
140. Startbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 
141.  Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad 
142. Slutbesked för nybyggnad av transformatorstation 
143. Slutbesked för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad 
144. Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 
145. Startbesked för väsentlig ändring av byggnadens planlösning 
146. Slutbesked för installation av eldstad 
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Delgivningar 
1. Begäran om yttrande, dnr 535-21336-2021 [2021MKT43739] 
2. Beslut 2021-12-02 Mål nr M 13310-21. Mark- och miljööverdomstolen ger inte 

prövningstillstånd gällande förhandsbesked. Mark- och miljödomstolens 
avgörande står därför fast. 

3. Beslut 2021-12-02 Mål nr M 13311-21. Mark- och miljööverdomstolen ger inte 
prövningstillstånd gällande strandskyddsdispens. Mark- och miljödomstolens 
avgörande står därför fast. 

4. Beslut 2021-12-06 Dnr 403-20680-2021, Länsstyrelsen avvisar överklagandet 
5. Beslut 2022-01-03, Länsstyrelsen godkänner MK BN beslut om 

strandskyddsdispens. 
6. Beslut 2022-01-11, Ärendenr: 525-21339-2021 från Länsstyrelsen. Samråd 

enligt miljöbalken för nyanläggning av markkabel oh rasering av luftledning 
mellan fastigheterna XX och XX 

7. Beslut 2022-01-11, ärendenr: 535-21336-2021 från Länsstyrelsen. Anmälan om 
vattenverksamhet. 

8. Beslut från Länsstyrelsen Dalarna, avvisar överklagande om 
strandskyddsdispens, avslår överklagande om förhandsbesked, ärende 403-
13965-2021 

9. DOM 2021-12-07 Mål nr M 7031-21 Nacka Tingsrätt, Mark- och 
miljödomstolen avslår överklagandet. 

10. Fastighetsbestämning berörande XX, XX och XX, fastighetsreglering berörande 
XX och XX, klyvning av XX, fastighetsreglering berörande XX och klyvningslott 

11. Förteckning personalärenden 2021 
12. Kommunplan 2022 
13. Samråd. Avstyckning från XX och anslutning av styckningslotter enligt 42a § 

AL 
14. Begäran om yttrande, dnr 535-21336-2021 [2021MKT43739] 
15. Svar från Stadsarkitekten. 
16. Svar från Stadsarkitekten 
17. Underrättelse beslut. Avstyckning från XX och anslutning av styckningslotter 

enligt 42a § AL 
18. Underrättelse med möjlighet till yttrande [2021MKT44517] 
19. Underrättelse om avslutad förrättning 2021-12-03. Avstyckning från XX. 
20. Underrättelse om avslutad förrättning 2021-12-13. Avstyckning från XX och 

XX, anläggningsåtgärd berörande styckningslotter och anslutning enligt 42a § 
AL. 

21. Underrättelse om avslutad förrättning 
22. Underrättelse om avslutad förrättning 2021-12-14. Avstyckning från XX, 

anslutning av styckningslotterna till XX 
 

Joakim Linder Sofia Juhlin Ulriksen 
Ordförande Sekreterare 
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