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Byggnadsnämnden 2019-2022 kallas till sammanträde 
Tid: 2022-06-27 kl. 09:00 
Plats: Miljö-och byggnadsförvaltningen 

 

Öppnande, närvaro, justering 

Beslutsärenden 
 1. Bostadsanpassningsbidrag, utbyggnad av toalett på byggnadens 

mittendel att omfatta duschplats 
 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Bostadsanpassningsbidrag beviljas inte för; 
- utbyggnad av toalett i byggnadens mittendel att omfatta duschplats 
 
 

 2. Bostadsanpassningsbidrag, Plattformshiss vid entrén 
 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Bostadsanpassningsbidrag beviljas för: 

- Ramp vid entrén utifrån offert lämnad av Näséns Bygg AB med 64 165 kr 
inkl. moms. 

Bostadsanpassningsbidrag beviljas inte för; 

- Plattformshiss vid entrén 

 

 
 3. Förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus och två 

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

- Grundläggning ska anpassas till befintliga markförhållanden, 
omfattande schaktning eller fyllning får inte utföras. 

- Byggnader ska uppföras minst 4,5 m från tomtgräns.  
 
Avgiften för prövningen är 9 660 kronor enligt fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. 
 
Ärendet blev komplett den 2022-05-10. 
 
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 enbostadshus 

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

- Tillstånd för markingrepp i fornlämning ska erhållas av 
Länsstyrelsen.  

- Byggnader ska uppföras med sadeltak. 
- Byggnader ska uppföras med fasadbeklädnad av träpanel eller 

timmer. 
- Ingen omfattande schaktning eller fyllning får ske i samband med 

byggnationen.  
 

Avgiften för prövningen är 7 555 kronor enligt fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. 
 
Ärendet blev komplett den 2022-04-20. Det bedöms att ärendet har 
handlagts inom lagstiftad tid i enlighet med 9 kap. 27 § plan- och 
bygglagen. 

 
 5. Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus  

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden avslår sökt bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på 
fastigheten XX med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 
 
Avgiften för prövningen är 2 918 kronor enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
 
Ärendet blev komplett 2022-05-10. 
Det bedöms att ärendet har handlagts inom lagstiftad tid i enlighet med 9 
kap. 27 § plan- och bygglagen. 

 
 6. Bygglov för nybyggnad av biltvättsanläggning  

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Ordförandeberedningen föreslår Byggnadsnämnden att bevilja bygglov för 
nybyggnad av biltvättsanläggning på fastigheten XX. 
 
 

 7. Bygglov för nybyggnad av biltvättsanläggning 
 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Ordförandeberedningen föreslår Byggnadsnämnden att bevilja bygglov för 
nybyggnad av biltvättsanläggning på fastigheten XX. 
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 8. Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus 

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av 
enbostadshus på fastigheten XX med stöd av 7 kap. 18 c §, punkten 1. 
miljöbalken. 

Som tomt får tas i anspråk hela fastigheten (se bifogad karta). 

Avgiften för strandskyddsdispens är 4 830 kronor enligt fastställd taxa av 
kommunfullmäktige.  

 
 9. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus 

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden avslår sökt bygglov för nybyggnad av enbostadshus på 
fastigheten XX med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 
 
Avgiften för prövningen är 10 240 kronor enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
 
Ärendet blev komplett 2022-04-01. 
Handläggningstiden för ärendet har förlängts 2022-05-27. 
 
Det bedöms att ärendet har handlagts inom lagstiftad tid i enlighet med 9 
kap. 27 § plan- och bygglagen. 
 

 
 10. Strandskyddsdispens för anläggande av brygga och upplag av 

muddringsmassor 
 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Ordförandeberedningen föreslår att Byggnadsnämnden beviljar 
strandskyddsdispens för anläggande av brygga på fastigheten XX. 
 
Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för upplag av 
muddringsmassor på fastigheten XX och XX med stöd av 7 kap. 15 § 
miljöbalken. 

Avgiften för strandskyddsdispens är 4 830 kronor enligt fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. 
 
 

 11. Bygglov och ändrad användning av lokal från möbelaffär till gym  
 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Ordförandeberedningen föreslår att Byggnadsnämnden beviljar sökt bygglov 
för ändrad användning av lokal på fastigheten XX. 
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 12. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden beviljar sökt förhandsbesked för nybyggnad av två 
fritidshus på fastigheterna XX, XX och XX med stöd av 9 kap. 17 § plan- 
och bygglagen.    
 
Avgiften för prövningen är 9 970 kronor enligt fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. 
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. 

 
 13. Sanktionsavgift 

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden beslutar att ta ut byggsanktionsavgift av fastighetsägaren 
på 15 757 kr för att innan startbesked givits påbörjat byggnation av en 
tillbyggnad på fastigheten XX.  
 
Byggnadsnämnden beslutar att fastighetsägaren ensam ska betala hela 
sanktionsavgiften. Utöver det att hen är fastighetsägare har hen varit 
kontaktperson i bygglovsärendet, för vilket NN står som sökande/ byggherre, 
och hen är den som har fördel av att byggnationen skett.  
 
Beslutet fattas med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (PBL) och 9 
kap. 7 § punkt 1 plan- och bygg förordningen (PBF). 

Sanktionsgrundande area 48,5 kvm byggnadsarea enligt ritningar. Då bygglov 
sökts och givits för åtgärden har avgiften halverats enligt PBF 9 kap 3a §. 
 
Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen 
påbörja en sådan tillbyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 2 
eller 8 § första stycket 2 a, 3, 4 eller 8 plan- och bygglagen eller kräver 
anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2, 9, 10, 12 eller 13, innan 
byggnadsnämnden har gett ett startbesked är beräknad till: 15 757 kr 

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

1. Månadsuppföljning maj 2022  
2. Miljö- och byggnadsförvaltningen informerar Byggnadsnämnden om pågående 

rekryteringar.  
3. Miljö- och byggnadsförvaltningen informerar Byggnadsnämnden om 

information om Kulturmiljöer i Mora kommun på kommunens hemsida; Våra 
unika kulturmiljöer - Mora kommun 

  

https://morakommun.se/uppleva-och-gora/kultur-och-sevardheter/vara-unika-kulturmiljoer.html
https://morakommun.se/uppleva-och-gora/kultur-och-sevardheter/vara-unika-kulturmiljoer.html
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Delegationsbeslut 

1. Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 
2. Slutbesked för nybyggnad av enbostadshus och två komplementbyggnader 
3. Startbesked för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad 
4. Slutbesked för nybyggnad av fritidshus samt anmälan för installation av eldstad 

och rökkanal. 
5. Slutbesked för tillbyggnad av komplementbyggnad och installation av avlopp 
6. Interimistiskt slutbesked för nybyggnad av fritidshus 
7. Slutbesked för installation av eldstad och rökkanal 
8. Slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus samt ändrad användning del av 

enbostadshus 
9. Slutbesked för nybyggnad av enbostadshus och förråd 
10. Startbesked för grundläggning gällande tillbyggnad av fritidshus (etapp 1) 
11. Interimistiskt slutbesked 
12. Startbesked för till- och ombyggnad av fritidshus 
13. Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 
14. Startbesked för grundläggning gällande enbostadshus och 

komplementbyggnader 
15. Startbesked för nybyggnad av två komplementbyggnader 
16. Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 
17. Slutbesked för installation av eldstad 
18. Slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus 
19. Intermistiskt slutbesked för nybyggnad av enbostadshus 
20. Interimistiskt slutbesked för nybyggnad av enbostadshus 
21. Interimistiskt slutbesked för nybyggnad av tio radhus och tolv 

komplementbyggnader 
22. Slutbesked för rivning av drivmedelsanläggning 
23. Slutbesked för nybyggnad av fritidshus 
24. Startbesked för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad 
25. Startbesked för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad 
26. Startbesked för nybyggnad av fritidshus 
27. Slutbesked för inredning av bostad samt ändring av planlösning fritidshus. 
28. Startbesked för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad 
29. Startbesked för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad 
30. Startbesked för ändrad användning av lokal 
31. Slutbesked för uppställning av serveringsbåt 
32. Startbesked för uppställning av serveringsbåt 
33. Slutbesked för nybyggnad av teknikbod 
34. Slutbesked för nybyggnad av teknikbod 
35. Slutbesked för tillbyggnad av industribyggnad 
36. Slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus 
37. Startbesked för grundläggning av enbostadshus och komplementbyggnad 
38. Slutbesked för tillbyggnad av restaurang 
39. Startbesked för tillbyggnad av fritidshus 
40. Startbesked för tillbyggnad av fritidshus 
41. Interimistiskt slutbesked för nybyggnad av enbostadshus 
42. Interimistiskt slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad. 
43. Startbesked för nybyggnad av fritidshus 
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44. Startbesked för tillbyggnad av enbostadshus 
45. Interimistiskt slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus 
46. Slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus 
47. Slutbesked för ändrad planlösning samt installation av eldstad och VA i 

komplementbyggnad 
48. Interimistiskt slutbesked 
49. Startbesked för tillbyggnad av stomme. 
50. Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 
51. Bostadsanpassningsbidrag, ledstång vid entrén beviljas med 5 589 kronor 
52. Justerat beslut. Bostadsanpassningsbidrag, ramp vid entrén beviljas med 71 

630 kronor 
53. Lista delegationsbeslut 2022-05-16 - 2022-06-20 
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Delgivningar 

1. Uppdrag -Walk of fame 
2. Anmälan av tf DSO 
3. Beslut 2022-05-17 Dnr: 403-4313-2022, Länsstyrelsen beslutar att avslå 

överklagandet. 
4. Beslut 2022-05-18 Dnr: 403-1873-2022, Länsstyrelsen upphäver 

byggnadsnämndens beslut. 
5. Beslut 2022-05-31, Dnr: 1879-2022 från Lst. Lst avslår överklagandet. 
6. Beslut 2022-06-14, Dnr: 403-4575-2022, Länsstyrelsen avslår överklagandet 
7. Beslut från Länsstyrelsen, 403-5871-2022, avslår överklagan 
8. Dom 2022-06-08 Mål nr 2390-21, Förvaltningsrätten Falun. 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet 
9. Dom från Nacka Tingsrätt 
10. Protokollsutdrag från MK Kommunfullmäktige 2018-2022s sammanträde den 

2022-05-30 - Revidering av bygglov- kart- och mättaxa 
11. Samråd enligt miljöbalken för nyanläggning av markkabel på fastigheten 

Venjans besparingsskog S_1, Mora kommun 
12. W211047, Underrättelse om beslut i avslutad lantmäteriförrättning 
13. W21933, Underrättelse om beslut i avslutad lantmäteriförrättning 
14. Ägardialogmöte nr 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joakim Linder Sofia Juhlin Ulriksen 
Ordförande Sekreterare 
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