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Byggnadsnämnden 2019-2022 kallas till sammanträde 
Tid: 2022-02-21 kl. 09:00 
Plats: Miljö-och byggnadsförvaltningen/ Teams 

 

Öppnande, närvaro, justering 

Beslutsärenden 
 1. Årsbokslut 2021 

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Ordförandeberednigen föreslår Byggnadsnämnden att upprättat förslag till 

Byggnadsnämndens Årsbokslut 2021 godkänns.  

 

 
 2. Uppföljning internkontroll 2021 Mora Byggnadsnämnd 

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Ordförandeberedningen föreslår Byggnadsnämnden att upprättat förslag till 

uppföljning internkontrollplan 2021 godkänns. 

 
 

 3. Internkontrollplan BN 2022 
 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Ordförandeberedningen föreslår Byggnadsnämnden att upprättat förslag till 
internkontrollplan 2022 godkänns. 
 
 

 4. Bygg-, kart och mättaxa 2022 
 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Ordförandeberedningen föreslår Byggnadsnämnden att anta upprättat förslag 
till Bygg-, kart och mättaxa 2022.  
 
 

 5. Bostadsanpassningsbidrag, anpassning att komma upp ur 
bubbelbadkar som står i badrum i källaren 
  
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Ordförandeberedningen föreslår Byggnadsnämnden att 

bostadsanpassningsbidrag inte beviljas för; 

- Anpassning av badrum i källaren 

 

 
 6. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad 

 

Ordförandeberedningens förslag till beslut: 

Ordförandeberedningen lämnar ärendet till Byggnadsnämnden utan eget 

förslag till beslut.  
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 7. Öna 213:1, Bygglov för nybyggnad av förskola och tre 

förrådsbyggnader  
 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 

Ordförandeberedningen föreslår Byggnadsnämnden att bevilja sökt bygglov 

för nybyggnad av förskola och tre förrådsbyggnader.  

 
 8. Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus och 

komplementbyggnad 
 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Bygglov 

Ordförandeberedningen föreslår Byggnadsnämnden att bevilja sökt bygglov 

för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad på fastigheten 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.  

Till tekniskt samråd ska följande handlingar lämnas in: 

− Kontrollplan 
 
Startbesked meddelas separat då tekniskt samråd har hållits erforderliga 
handlingar inkommit och godkänts.  
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig 

godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig: NN 

Strandskyddsdispens 

Ordförandeberedningen föreslår Byggnadsnämnden att bevilja 

strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad på 

fastigheten med stöd av 7 kap. 18 d § miljöbalken då byggnaderna avses 

uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus. 

Som tomt får tas i anspråk redovisad tomtplats enligt situationsplan daterad 

2022-01-11. Fysisk tomtplatsavgränsning ska uppföras mellan tomt och 

strandskyddat område enligt situationsplan daterad 2022-02-08 

Avgift 

Avgiften för prövningen är 18 324 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Ärendet blev komplett den 2022-01-11. 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. 
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Informationsärenden 
 

Daniel Falk planchef, Andrea Andersson planarkitekt, Anna Wadman kart- och 

mätchef och Ola Abrahamsson säkerhetsansvarig besöker Byggnadsnämnden för att 

presentera ett översvämningsprojekt. 

Miljö- och byggnadsförvaltningen informerar Byggnadsnämndens om resultatet på 

medarbetarenkät som genomfördes hösten 2021. 

Miljö- och byggnadsförvaltningen informerar Byggnadsnämnden om hur arbetet med 

att kartlägga och förbättra arbetsmiljön på förvaltningen fortskrider.  

Miljö- och byggnadsförvaltningen informerar Byggnadsnämnden om hur pågående 

rekryteringar fortskrider.  

Byggnadsnämndens ordförandeberedning informerar Byggnadsnämnden att nämnden 

kommer att överklaga Länsstyrelsens beslut i ärendet MK BN 2019/01034, 

Föreläggande om att ansöka om bygglov för plank/paneler.  
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Delegationsbeslut 
1. Bostadsanpassningsbidrag, anpassning av tvättstuga beviljas med 13 299 

kronor 

2. Bostadsanpassningsbidrag, förlängning av ledstång inomhus beviljas med 3 

482 kronor 

3. Bostadsanpassningsbidrag, ramp vid entrén beviljas med 65 335 kronor 

4. Bostadsanpassningsbidrag, spisvakt med värmevakt beviljas med 3 111 kronor 

5. Slutbesked för rivning av fritidshus 

6. Slutbesked för nybyggnad av båthus 

7. Startbesked för nybyggnad av klubblokal och strandskyddsdispens 

8. Slutbesked för byggnation av lada 

9. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus 

10. Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus till tvåbostadshus 

11. Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus till tvåbostadshus och rivning av 

byggnad 

12. Startbesked för rivning av enbostadshus 

13. Slutbesked för installation av eldstad 

14. Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad 

15. Startbesked för nybyggnad av fritidshus 

16. Startbesked för installation av vatten och avlopp 

17. Interimistiskt slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus 

18. Avskrivning av ärende gällande anmälan för inredning av ytterligare lägenhet 

19. Slutbesked installation av eldstad 

20. Startbesked installation av eldstäder 

21. Bygglov och startbesked för fasadändring av fritidshus 

22. Startbesked installation av eldstad 

23. Startbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 

24. Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus och tre 

komplementbyggnader 

25. Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 

26. Startbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad 

27. Bygglov och startbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 

28. Slutbesked för installation av avlopp 

29. Startbesked installation av eldstad 

30. Bygglov med startbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av två 

komplementbyggnader 

31. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad 

32. Bygglov och startbesked för tillbyggnad av komplementbyggnad 

33. Bygglov och startbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 

34. Slutbesked för installation av eldstad 

35. Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 

36. Slutbesked för carport och uterum 

37. Slutbevis för carport/förråd och uterum på enbostadshus 

38. Startbesked för installation av eldstad och rökkanal 

39. Startbesked för installation av eldstad 

40. Slutbesked för nybyggnad av teknikbod och nätstation 



 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
2022-02-21 
Dokument nr: MK BN 2015/01051-183 

5(7) 

 
41. Slutbesked för anläggning av latrintömningsstation 

42. Interimistiskt slutbesked för tillbyggnad av industribyggnad 

43. Slutbesked väsentlig ändring av brandskydd och installation av VA 

44. Startbesked installation av VA och väsentlig ändrad användning brandskydd- 

Härbre 

45. Slutbesked för komplementbyggnad 

46. Startbesked för installation av eldstad 

47. Slutbesked för tillbyggnad av fritidshus 

48. Interimistiskt slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus, samt rivning av del 

enbostadshus. 

49. Slutbesked för ombyggnad av fritidshus 

50. Slutbesked för nybyggnad av båthus 

51. Startbesked för nybyggnad av fritidshus 

52. Startbesked för rivning (Flytt) av bostad. 

53. Startbesked för rivning (Flytt) av byggnad 

54. Interimistiskt slutbesked för ändrad användning av lokal till bostadshus. 

55. Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 

56. Slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus 

57. Slutbesked för installation av vatten och avlopp 

58. Slutbesked för installation av VA 

59. Bygglov och startbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 

60. Slutbesked för installation eldstad och rökkanal i bastubyggnad 

61. Startbesked för tillbyggnad av komplementbyggnad 

62. Slutbesked för ombyggnad och ändrad användning av butik/lokaler till 

flerbostadshus 

63. Bygglov för skyltar. 

64. Bygglov och startbesked för skyltar 

65. Startbesked för uppsättning av skyltar 

66. Bygglov för skyltar 

67. Bygglov och startbesked för skyltar 

68. Interimistiskt slutbesked för nybyggnad av teknikbod 

69. Slutbesked för nybyggnad av teknikbod 

70. Väsentlig ändring av ventilation 

71. Slutbesked för nybyggnad av teknikbod och nätstation 

72. Slutbesked för tillbyggnad av skärmtak 

73. Rättidsprövning 

74. Avskrivning av ärende gällande bygglov för fasadändring av flerbostadshus 

75. Interimistiskt slutbesked för nybyggnad av tre flerbostadshus 

76. Startbesked för väsentlig ändring av byggnadens planlösning 

77. Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och nybyggnad av 

komplementbyggnad 

78. Rättidsprövning 

79. Slutbesked installation av eldstad 

80. Slutbesked för installation av eldstad och rökkanal 

81. Slutbesked för installation av eldstad 

82. Slutbesked för nybyggnad av transformatorstation 

83. Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 

84. Startbesked för fasadändring och tillbyggnad av industrilokal 
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85. Rivningslov med startbesked för rivning av förskola samt komplementbyggnad 

86. Slutbesked installation av eldstad och rökkanal 

87. Slutbesked för installation av eldstad 

88. Slutbesked för installation av ventilation i enbostadshus 

89. Startbesked för installation av ventilation i enbostadshus 

90. Bygglov för nybyggnad av fritidshus 

91. Slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus 

92. Slutbesked för tillbyggnad av fritidshus 
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Delgivningar 
1. Anslutningsavtal för Mina meddelanden (DIGG) 

2. Beslut 2021-10-21 Dnr: 403-20373-2020 Länsstyrelsen beslutar att upphäva 

MK BN beslut i den del som rör bygglov och avslår ansökan om bygglov. 

3. Beslut 2022-01-20 Dnr 526-890-2022, Länsstyrelsen godkänner MK BN beslut 

om strandskyddsdispens 

4. Beslut 2022-01-27 Dnr: 403-14278-2021, Länsstyrelsen upphäver beslutet och 

avslår ansökan om tidsbegränsat bygglov 

5. Beslut 2022-01-27 Mål Nr M 11789-21 Svea Hovrätt. Mark- och 

miljööverdomstolen ger prövningstillstånd. 

6. Beslut 2022-01-28 Mål nr M 14959-21, Svea Hovrätt. Mark- och 

miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens 

avgörande står därför fast. 

7. Beslut 2022-01-31 Dnr 403-16354-2021, Länsstyrelsen beslutar att avslå 

överklagan 

8. Beslut 2022-01-31 Dnr: 403-13515-2021. Länsstyrelsen upphäver beslutet 

9. Beslut 2022-02-03 Dnr: 526-1339-2022 Länsstyrelsen godkänner MK BN 

beslut om strandskyddsdispens. 

10. Beslut 2022-02-07 Länsstyrelsen godkänner MK BN beslut om 

strandskyddsdispens. 

11. Fråga om avtalsbrott  

12. Föreläggande 2022-01-31 Mål M 11789-21 Svea Hovrätt., Mark- och 

miljööverdomstolen. Begäran om yttrande. 

13. Kommunstyrelsens internkontrollplan 2022 

14. Plan-, bygg och tillsynsenkät 2021 

15. Underrättelse om avslutad förrättning 2022-01-14, W21546 

16. Underrättelse om avslutad förrättning 2022-01-25. Fastighetsreglering 

berörande XX m.fl.  

17. Underrättelse om avslutad förrättning 2022-01-26. Avstyckning från XX, 

särskild gränsutmätning berörande XX och XX samt fastighetsreglering 

berörande XX och XX. 

18. Underrättelse om avslutad förrättning 2022-01-28 Avstyckning från XX 

19. Underrättelse om avslutad förrättning 2022-01-28. Avstyckning från XX. 

Anslutning enligt 42a § AL 

20. Underrättelse om avslutad förrättning 2022-02-01. Avstyckning från XX, 

fastighetsreglering berörande XX och XX samt anslutning enligt 42 a § AL 

21. Underrättelse om beslut i avslutad lantmäteriförrättning 2022-02-04. 

Ledningsrätt för vatten- och avloppsledningar berörande XX 

 

 

 

Joakim Linder Sofia Juhlin Ulriksen 
Ordförande Sekreterare 

 


