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Byggnadsnämnden 2019-2022 kallas till sammanträde 
Tid: 2021-12-06 kl. 09:00 
Plats: Stadsbyggnadsförvaltningen 

 

Öppnande, närvaro, justering 

Beslutsärenden 
 1. Reviderad delegationsordning 

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden antar upprättat förslag till reviderad delegationsordning 
 

 2. Bostadsanpassningsbidrag, plattformshiss vid entrén 
 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Bostadsanpassningsbidrag beviljas för: 
- Ramp vid entrén 
 
Bostadsanpassningsbidrag beviljas inte för; 
- Plattformshiss vid entrén 
 

 3. 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.  

Avgiften för förhandsbeskedet är 5 490 kronor enligt fastställd taxa av 
kommunfullmäktige.  

Ärendet blev komplett den 2021-10-16. Det bedöms att ärendet har handlagts 
inom lagstiftad tid i enlighet med 9 kap. 27 § plan- och bygglagen.  

 
 4. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

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

 
 5. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Ordförandeberedningen lämnar ärendet till Byggnadsnämnden utan eget 
förslag till beslut.  
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 6. Förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av två 

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

- Byggnader får uppföras i max 1 våning 
- En fysisk tomtplatsavgränsning ska uppföras mellan Nusnäs S:1 och 

tomerna 1 och 2 samt mellan tomt 1 och redovisad passage (se 
situationsplan med redovisning av fysisk avgränsning daterad 2021-
11-01). 

Strandskyddsdispens 
Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av två 
fritidshus på fastigheten XX med stöd av 7 kap. 18 d § miljöbalken, då 
fritidshusen avses uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus. 
Som tomt får tas i anspråk tomt 1 och 2 enligt situationsplan daterad 2021-
09-28. 

Avgift 
Avgiften för strandskyddsdispens är 12 600 kronor enligt fastställd taxa av 
kommunfullmäktige.  
 
Ärendet blev komplett den 2021-09-28. Det bedöms att ärendet har handlagts 
inom lagstiftad tid i enlighet med 9 kap. 27 § plan- och bygglagen.  

 
 7. Bygglov för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad 

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

Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. 

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: 

− Projektanpassad kontrollplan 
− Konstruktionshandlingar/beräkningar 
− Prestandadeklaration på eldstad/rökkanal  
− Redovisning av brandskydd mellan byggnader. 
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Byggnationen/åtgärden 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 bygglovet är 25 458 kronor enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Ärendet blev komplett den 2021-09-17. 

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. 

 
 8. Bygglov för nybyggnad av fritidshus 

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

− Projektanpassad kontrollplan. 
− Konstruktionshandlingar/dimensionering. 
− Prestandadeklaration på eldstaden. 
− Beslut från miljönämnden gällande vatten och avlopp. 
− Redovisning av dagvattenhantering. 

 
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 bygglovet är 11 803 kronor enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Ärendet blev komplett den 2021-08-30. 

Handläggningstiden för ärendet har förlängts 2021-11-05. 

Det bedöms att ärendet har handlagts inom lagstiftad tid i enlighet med 9 
kap. 27 § plan- och bygglagen.  
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I detta ärende krävs utstakning, kostnader för detta ingår inte i 
bygglovsavgiften. 

 
 9. Bygglov för nybyggnad av fritidshus 

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

− Projektanpassad kontrollplan. 
− Konstruktionshandlingar/dimensionering. 
− Prestandadeklaration på eldstaden. 
− Beslut från miljönämnden gällande vatten och avlopp. 
− Redovisning av dagvattenhantering. 

 
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 bygglovet är 11 803 kronor enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Ärendet blev komplett den 2021-08-30. 

Handläggningstiden för ärendet har förlängts 2021-11-05. 

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. 

 
 10. Bygglov för nybyggnad av fritidshus 

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden beviljar sökt bygglov för nybyggnad av fritidshus 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.  
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Innan tekniskt samråd ska följande handlingar lämnas in: 

− Projektanpassad kontrollplan.
− Konstruktionshandlingar/dimensionering.
− Prestandadeklaration på eldstaden.
− Beslut från miljönämnden gällande vatten och avlopp.
− Redovisning av dagvattenhantering.

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 bygglovet är 11 803 kronor enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Ärendet blev komplett den 2021-08-30. 

Handläggningstiden för ärendet har förlängts 2021-11-05. 

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. 

11. Norra Venjans Besparingsskog S:1, Bygglov och startbesked för
nybyggnad av torn och teknikbod

Ordförandeberedningens förslag till beslut:

Byggnadsnämnden beviljar sökt bygglov för nybyggnad av torn och teknikbod
på fastigheten Norra Venjans Besparingsskog S:1 med stöd av 9 kap. 31 §
plan- och bygglagen.

Byggnadsnämnden meddelar startbesked för att påbörja nybyggnad av torn
och teknikbod med stöd av 10 kap. 23 och 24 §§ plan- och bygglagen med
följande villkor:

− Redovisning av utsättningen ska lämnas in till
Stadsbyggnadsförvaltningen. Utsättningen kan beställas hos
Stadsbyggnadsförvaltningen kartenheten, tfn 0250-262 65.

Med detta startbesked fastställs inlämnad kontrollplan. 

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

Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. 

Enligt vad som framkommit i ärendet beslutas att färdigställandeskydd inte 
är nödvändigt. 
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Slutbesked krävs för att få ta åtgärden i bruk. Som underlag för slutbeskedet 
ska följande handlingar lämnas in till Miljö- och Byggnadsförvaltningen: 

− Signerad kontrollplan med tillhörande dokument. 
 

Avgiften för bygglovet är 9 260 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Ärendet blev komplett den 2021-09-07. 

Handläggningstiden för ärendet har förlängts 2021-11-12. 

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. 

 
 12. Bygglov för nybyggnad av tre fritidshus 

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Ordförandeberedningen föreslår att ärendet återremitteras till Miljö-och 
byggnadsförvaltningen för kommunicering med sökande.  

 

 13. Bygglov för nybyggnad av fritidshus 
 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden beviljar sökt bygglov för nybyggnad av fritidshus 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. 
Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. 

Innan startbesked utfärdas ska följande lämnas in till 
Stadsbyggnadsförvaltningen:  

− Projektanpassad kontrollplan 
− Prestandadeklaration eldstad och rökkanal 

 
Avgiften för bygglovet är 5 877 kronor enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Ärendet blev komplett den 2021-11-18. 

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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 14. Bygglov för nybyggnad av fritidshus 

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden beviljar sökt bygglov för nybyggnad av fritidshus på 
fastigheten XX med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen, men 
byggnationen får inte påbörjas innan du har fått ett beslut om startbesked. 

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: 

− Projektanpassad kontrollplan 
− Konstruktionshandlingar/beräkningar 

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

Avgiften för bygglovet är 21 504 kronor enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Ärendet blev komplett den 2021-10-04. 

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. 

 
 15. Förhandsbesked för sågningsverksamhet 

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden avslår sökt förhandsbesked för sågningsverksamhet på 
fastigheten XX med stöd av 4 kap. 2 § plan- och bygglagen.  

Avgiften för förhandsbeskedet är 2 550 kronor enligt fastställd taxa av 
kommunfullmäktige.  

Ärendet blev komplett den 2021-10-25. Det bedöms att ärendet har handlagts 
inom lagstiftad tid i enlighet med 9 kap. 27 § plan- och bygglagen.  

 
 16. Bygglov för tillbyggnad av parhus 

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden beviljar sökt bygglov för tillbyggnad av parhus på 
fastigheten XX med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen, men 
byggnationen får inte påbörjas innan du har fått ett beslut om startbesked. 
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Innan startbesked utfärdas ska följande lämnas in till 
Stadsbyggnadsförvaltningen:  

− Förslag till kontrollplan 
 

Avgiften för bygglovet är 5 082 kronor enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Ärendet blev komplett den 2021-11-08. 

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

 
 17. Öna 188:7, Bygglov för fasadändring och tillbyggnad av 

industrilokal 
 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden beviljar sökt bygglov för fasadändring och tillbyggnad av 
industrilokal på fastigheten Öna 188:7 med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och 
bygglagen, men byggnationen 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:  

− Brandskyddsbeskrivning 
− Redovisning av ventilation i inlastningsdel 
 
Avgiften för bygglovet är 7 500 kronor enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Ärendet blev komplett den 2021-10-06. 

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

 
 18. Bygglov för tillbyggnad och ändrad användning av 

komplementbyggnad 
 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden avslår sökt bygglov för tillbyggnad och ändrad 
användning av komplementbyggnad till stall på fastigheten XX med stöd av 9 
kap. 31 § plan- och bygglagen. 

Avgiften för prövningen är 2 378 kronor enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Ärendet blev komplett den 2021-10-22. 

Det bedöms att ärendet har handlagts inom lagstiftad tid i enlighet med 9 
kap. 27 § plan- och bygglagen.  
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 19. Noret 108:80, Bygglov för stängning av plankorsning 

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden avslår sökt bygglov för stängning av plankorsning 
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Informationsärenden 

Anna Wadman, kart-och mätchef på Miljö-och byggnadsförvaltningen informerar 
Byggnadsnämnden om kartenhetens verksamhet.  

Nina Andreasson, byggnadsinspektör med inriktning mot tillsyn, informerar 
Byggnadsnämnden om ett pågående tillsynsärende på fastigheten XX. 

Miljö-och byggnadsförvaltningen informerar Byggnadsnämnden om pågående 
rekryteringar.  

Miljö-och byggnadsförvaltningen informerar Byggnadsnämnden om hur införandet av 
ett nytt ärendehanteringssystem fortskrider.  
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Delegationsbeslut 

1. Bostadsanpassningsbidrag, anpassning av entrén beviljas med 7 536 
kronor 

2. Bostadsanpassningsbidrag, anpassning av duschplats beviljas med 8 000 
kronor 

3. Bostadsanpassningsbidrag, anpassning av tröskel till entrén beviljas med 
5 619 kronor 

4. Bostadsanpassningsbidrag, anpassning av tvättställ beviljas med 2 785 
kronor 

5. Bostadsanpassningsbidrag, ledstång i innertrapp beviljas med 4 219 
kronor 

6. Bostadsanpassningsbidrag, ramp vid entrén beviljas med 13 767 kronor 
7. Bostadsanpassningsbidrag, spisvakt med värmevakt beviljas med 1 875 

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

kronor 
9. Slutbesked för nybyggnad av enbostadshus 
10. Bygglov för tillbyggnad och rivning av del av enbostadshus 
11. Beslut om förlängd handläggningstid 
12. Slutbesked för tillbyggnad av komplementbyggnad 
13. Startbesked för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad 

(Strandskyddsdispens) 
14. Slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus 
15. Startbesked för nybyggnad av fritidshus samt anmälan för installation av 

eldstad och rökkanal 
16. Startbesked för tillbyggnad av fritidshus 
17. Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 
18. Startbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 
19. Bygglov för nybyggnad av fritidshus 
20. Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 
21. Slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus 
22. Bygglov och startbesked för nybyggnation av transformatorstation 
23. Slutbesked för tillbyggnad av fritidshus 
24. Slutbesked för installation av eldstad 
25. Slutbesked för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad. 
26. Interimistiskt slutbesked för tidsbegränsad nybyggnad av skidbod/butik 
27. Startbesked på tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skidbod/butik 
28. Startbesked för ändradanvändning av komplementbyggnad 
29. Startbesked för tillbyggnad av enbostadshus 
30. Beslut om förlängd handläggningstid 
31. Beslut om förlängd handläggningstid 
32. Beslut om förlängd handläggningstid 
33. Slutbesked för nybyggnad av härbre 
34. Slutbesked transformatorstation 
35. Startbesked för tillbyggnad av fritidshus 
36. Slutbesked för tillbyggnad av fritidshus samt installation av eldstad och 

rökkanal 
37. Strandskyddsdispens för jordvärmeslingor 
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38. Bygglov, startbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av 

komplementbyggnad 
39. Slutbesked för nybyggnad av garage 
40. Starbesked installation av eldstad 
41. Slutbesked för installation av eldstad 
42. Slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus 
43. Bygglov och startbesked för tillbyggnad och ombyggnad av fritidshus 
44. Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 
45. Slutbesked för installation av stoltrapphiss 
46. Bygglov och startbesked för tillbyggnad av enbostadshus 
47. Slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus 
48. Slutbesked tillbyggnad av enbostadshus 
49. Slutbesked installation av eldstad och rökkanal 
50. Startbesked för installation av eldstad 
51. Interimistiskt slutbesked för nybyggnad av enbostadshus och 

komplementbyggnad 
52. Startbesked för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad 
53. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
54. Interimistiskt slutbesked för tillbyggnad av industribyggnad. 
55. Startbesked för nybyggnad av fordonshandel och verkstad 
56. Rättidsprövning 
57. Rättidsprövning 
58. slutbesked för tillbyggnad av industribyggnad 
59. Interimistiskt slutbesked för tillbyggnad av industribyggnad 
60. Startbesked för nybyggnad av växthus 
61. Slutbesked för tillbyggnad av radhus 
62. Slutbevis tillbyggnad av enbostadshus 
63. Slutbesked för uppsättning av skylt 
64. Slutbesked för uppsättning av skyltar 
65. Slutbesked för nybyggnad och rivning av uthus 
66. Beslut om förlängd handläggningstid 
67. Startbesked för tillbyggnad av fritidshus 
68. Slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus 
69. Bygglov och startbesked för nybyggnad av förråd 
70. Startbesked för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad 
71. Ärendet avslutas 
72. Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 
73. Startbesked för installation av eldstad och rökkanal 
74. Startbesked installation av braskamin 
75. Slutbesked för installation vatten och avlopp 
76. Slutbesked för installation av VA 
77. Slutbesked för installation av VA 
78. Slutbesked för installation av vatten och avlopp 
79. Startbesked för installation av eldstad och rökkanal 
80. Slutbesked för installation VA 
81. Slutbesked för installation av vatten och avlopp 
82. Startbesked för anslutning vatten och avlopp 
83. Slutbesked för installation av VA 
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84. Slutbesked installation av vatten och avlopp 
85. Slutbesked - nybyggnad av komplementbyggnad med 

strandskyddsdispens 
86. Bygglov och startbesked för tillbyggnad av komplementbyggnad 
87. Slutbesked för lägenheter 2 och 3 
88. Slutbesked för ändrad användning av kontor till lägenhet 
89. Slutbesked för uppsättning av skyltar 
90. Startbesked för ändring av planlösning, anordnande av ventilation, samt 

installation av fettavskiljare 
91. Bygglov och startbesked för tidsbegränsat bygglov av byggbodar 
92. Slutbesked för tidsbegränsat bygglov av byggbodar 
93. Ärendet avslutas 
94. Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 
95. Bygglov för nybyggnad av förråd 
96. Slutbesked för nybyggnad av cykelställ 
97. Rättidsprövning 
98. Slutbesked för nybyggnad av teknikbod för stadsnätet 
99. Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad 
100. Slutbesked för nybyggnad av nätstation 
101. Bygglov och startbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 
102. Startbesked för väsentlig ändring av ventilation 
103. Tidsbegränsat bygglov och startbesked för parkeringsplatser 
104. Avslutande av ärende 
105. Slutbesked för ändring av enbostadshus 
106. Slutbesked för installation av eldstad och rökkanal 
107. Slutbesked för installation av eldstad och rökkanal 
108. Slutbesked för installation av vatten och avlopp 
109. Slutbesked för installation av eldstad och rökkanal 
110. Slutbesked för ändring i konstruktion samt installation av eldstad 
111. Slutbesked för installation av vatten och avlopp 
112. Slutbesked för ändrad användning av lokal till bostäder. 
113. Startbesked installation av eldstad och rökkanal 
114. Slutbesked för uppsättning av skylt 
115. Slutbesked för uppsättning av skylt 
116. Bygglov för tillbyggnad av fritidshus 
117. Slutbesked för tillbyggnad av fritidshus 
118. Slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus 
119. Startbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av 

komplementbyggnad 
120. Avslutande av ärende 
121. Interimistiskt slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus 
122. Bygglov för ändrad användning av ekonomibyggnad till 

komplementbyggnad 
123. Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 
124. Slutbesked för installation av VA 
125. Startbesked för installation av eldstad 
126. Startbesked för Installation av två eldstäder 
127. Intermistiskt slutbesked nybyggnad av garage 
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128. Slutbesked för inglasning av befintlig altan 
129. Bygglov och startbesked för skylt 
130. Slutbesked för fasadändring av enbostadshus 
131. Startbesked för nybyggnad av omklädningsrum 
132. Slutbesked installation av eldstad 
133. Rättidsprövning 
134. Slutbesked för tillbyggnad av komplementbyggnad 
135. Slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus 
136. Interimistiskt slutbesked för nybyggnad av enbostadshus och 

komplementbyggnad 
137. Slutbesked för parkeringsplatser med laddningsstationer 
138. Rättidsprövning 
139. Rättidsprövning 
140. Rättidsprövning 
141. Bygglov och startbesked för fasadändring av handelsbyggnad 
142. Slutbesked för uppsättning av skyltar 
143. Slutbesked uppsättning av skyltar 
144. Slutbesked för installation av VA 
145. Slutbesked för installation av VA 
146. Slutbesked uppsättning av skyltar 
147. Slutbesked för nybyggnad av sophus och två skärmtak 
148. Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 
149. Slutbesked för installation av vatten och avlopp 
150. Rättidsprövning 
151. Slutbesked för installation av vatten och avlopp 
152. Slutbesked för installation av eldstad 
153. slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus 
154. Förbud mot användning 
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Delgivningar 
 

1. Begäran om yttrande; anmälan om vattenverksamhet (Lst dnr 535-18542-
2020) 

2. Beslut 2021-10-27 Dnr: 403-2769-2021, Länsstyrelsen avvisar överklagandena. 
3. Beslut 2021-11-03 Dnr: 526-18605-2021, Länsstyrelsen godkänner MK BN 

beslut om strandskyddsdispens. 
4. Beslut 2021-11-03 Dnr: 526-18917-2021, Länsstyrelsen godkänner MK BN 

beslut om strandskyddsdispens 
5. Beslut 2021-11-05 Dnr 526-19480-2021, Länsstyrelsen godkänner MK BN 

beslut om strandskyddsdispens. 
6. Beslut 2021-11-09 Dnr: 526-19486-2021. Länsstyrelsen godkänner MK BN 

beslut om strandskyddsdispens. 
7. Beslut 2021-11-11. Dnr 511-15436-2021. Länsstyrelsen upphäver strandskyddet 

på fastigheten Bonäs 297:1 inom rödrandigt område på kartan i bilaga 1. 
8. Beslut 2021-11-22, Länsstyrelsen godkänner MK BN beslut om 

strandskyddsdispens 
9. Beslut 2021-11-22, Länsstyrelsen godkänner MK BN beslut om 

strandskyddsdispens 
10. Beslut 2021-11-22. Länsstyrelsen godkänner MK BN beslut om 

strandskyddsdispens 
11. Beslut 2021-11-24 Dnr 403-11336-2021, Länsstyrelsen avslår överklagandet 
12. DOM 2021-10-26, Mål nr M 8675-27 från Svea Hovrätt, MÖD. MÖD beviljar 

inte prövningstillstånd 
13. DOM 2021-11-08 Mål nr P 6690-21 Nacka tingsrätt. Mark- och miljödomstolen 

avslår överklagandet. 
14. Information kring pågående förrättning 2021-11-16. Fastighetsbestämning 

berörande XX, XX, XX, avstyckning från XX och XX samt fastighetsreglering 
och anläggningsåtgärd berörande XX, XX och XX m fl. 

15. MOBSAM Protokoll 2021-10-14.pdf 
16. Möte med arbetsgruppen 2021-11-24. Omprövning av Mångberg ga:1 och ga:2. 
17. Riktlinjer interkontroll Mora kommun 
18. SAMRÅD W21546, 2021-11-08 
19. Samråd. Fastighetsreglering berörande XX och XX. 
20. Samråd. Ledningsrätt för vatten- och avloppsledningar berörande XX m. fl. 
21. Skrivelse 2021-11-01, Omprövning av ga:1 och ga:2, Arbetsgrupp 
22. Svar på samråd . SAMRÅD W21546, 2021-11-08 
23. UNDERRÄTTELSE BESLUT - W20714 
24. Underrättelse om avslutad förrättning 2021-10-28. Avstyckning från XX, 

fastighetsreglering gällande XX, XX och XX. 
25. Underrättelse om avslutad förrättning 2021-11-08, Särskild gränsutmärkning 

berörande XX och XX samt avstyckning från XX 
26. Underrättelse om avslutad förrättning 2021-11-11. Fastighetsreglering 

berörande XX m. fl. 
27. Underrättelse om avslutad förrättning 2021-11-15. Fastighetsreglering 

berörande XX och XX. 
28. Underrättelse om avslutad förrättning 2021-11-16. Fastighetsreglering 

berörande XX och XX. 
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Joakim Linder Sofia Juhlin Ulriksen 
Ordförande Sekreterare 
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