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Byggnadsnämnden 2019-2022 kallas till sammanträde 
Tid: 2022-12-05 kl. 08:15 
Plats: Miljö-och byggnadsförvaltningen/Teams 

 

Öppnande, närvaro, justering 

Beslutsärenden 
 1. Rättelseföreläggande 

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden beslutar om rättelseförläggande i enlighet med 11 kap. 20 

§ plan- och bygglagen (2010:900), genom att byggnad på XX del 2 tas bort 

från sitt nuvarande läge samt att marken på platsen där byggnaden varit och 

uppställningsyta anlagts återställs till jordbruksmark.  

Med stöd av 11 kap. 20 och 37 §§ PBL, föreläggs Fastighetsägare 

(personnummer) och Fastighetsägare (personnummer), båda ägare till 

fastigheten XX, att vid ett vite om 75 000 kronor för varje fastighetsägare, 

senast inom 3 månader från det att beslutet har vunnit laga kraft ha rivit 

byggnaden och återställt jordbruksmarken.  

 
 2. Avvattning, anlagd jordslänt i tomtgräns 

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden beslutar att avsluta tillsynsärendet, då det utanför 

detaljplanelagt område inte är lovpliktigt att utföra markfyllnad inom 

fastigheten.  

Det bedöms inte som att utförd utfyllnad påverkar angränsande fastighet 

negativt med avseende på ökade vattenmängder, då system för 

omhändertagande av takavvattning och dränering finns inom fastigheten XX. 

 
 3. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

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

enbostadshus på fastigheten XX med stöd av 2 kap. 5 § plan- och 

bygglagen. 

 

Avgiften för prövningen är 3 381 kronor enligt fastställd taxa av 

kommunfullmäktige. 

Ärendet blev komplett den 2022-11-07. 

 

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

kap. 27 § plan- och bygglagen. 
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 4. Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad 

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

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

bygglagen. 

 

 

 5. Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad  
 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden beviljar sökt bygglov för nybyggnad av 

komplementbyggnad på fastigheten XX med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och 

bygglagen. 

 

Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. 

 

Byggnadsnämnden meddelar startbesked för att påbörja nybyggnad av 

komplementbyggnad med stöd av 10 kap. 23 och 24 §§ plan- och bygglagen.  

 

Med detta startbesked fastställs inlämnad kontrollplan daterad, 2022-10-17. 

 

Slutbesked krävs för att få ta byggnaden i bruk. Som underlag för 

slutbeskedet ska följande handlingar lämnas in till Miljö- och 

Byggnadsförvaltningen: 

− Signerad kontrollplan. 

− Foto på färdigställd komplementbyggnad, in- och utvändigt. 

 

Avgiften för prövningen är 6 203 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

 

Ärendet blev komplett den 2022-10-17. 

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

kap. 27 § plan- och bygglagen. 

 
 6. Bygglov för uppförande av mur 

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden beviljar sökt bygglov för uppförande av mur på 

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

Byggnadsförvaltningen: 

- Förslag till kontrollplan 

- Redovisning av dagvattenhantering 
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Byggnationen/åtgärden får inte påbörjas utan att startbesked meddelats. 

Startbesked meddelas separat då erforderliga handlingar inkommit och 

godkänts. 

 

Avgiften för prövningen är 2 029 kronor enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. 

Faktura skickas separat. 

 

Ärendet blev komplett 2022-10-23. 

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

kap. 27 § plan- och bygglagen. 

 
 7. Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt installation 

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

komplementbyggnad samt installation av eldstad 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:  

− Redovisning av hur vatten- och avlopp kommer att lösas (om enskilt 
avlopp blir aktuellt krävs tillstånd från Miljönämnden). 

− Prestandadeklaration för eldstad och rökkanal. 
− Redovisning av hur utrymning från övervåningen kommer att lösas enligt 

BBR 5:323. 
 

Byggnationen får inte påbörjas utan att startbesked meddelats. Startbesked 

meddelas separat då erforderliga handlingar inkommit och godkänts. 

 

Avgiften för prövningen är 6 974 kronor enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

 

Ärendet blev komplett den 2022-09-26. 

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

kap. 27 § plan- och bygglagen.  

 
 8. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

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

förslag till beslut.  
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 9. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 

 
Förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beviljar sökt förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 

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

 

Avgiften för prövningen är 6 279 kronor enligt fastställd taxa av 

kommunfullmäktige. 

Ärendet blev komplett den 2022-10-25. 

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

kap. 27 § plan- och bygglagen. 

 
 10. Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, mur och plank, rivning 

av befintlig byggnad samt installation av eldstad  
 
Förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beslutar 

att bevilja rivningslov för rivning av gårdshusen på fastigheten XX 

och XX med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen 

att bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt uppförande 

av ett plank på fastigheten XX med stöd av 9 kap. 30 § plan- och 

bygglagen 

att bevilja bygglov för anordning av elva parkeringsplatser på 

fastigheterna XX och XX med stöd av 9 kap. 30 § plan- och 

bygglagen 

att bevilja bygglov för uppförande av ett bullerplank på fastigheterna 

XX och XX med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen 

att avslå sökt bygglov i den del som avser nybyggnad av 

flerbostadshus på fastigheten XX med stöd av 9 kap. 30, 31 b och 

31 c §§§ plan- och bygglagen 

att godkänna NN, som är certifierad kontrollansvarig med 

behörighetsnivå K (Behörighetsnummer: SC0854-17), som 

kontrollansvarig med stöd av 10 kap. 9 § plan- och bygglagen 

att tekniskt samråd krävs i detta ärende med stöd av 10 kap. 14 § 

plan- och bygglagen 

att åtgärden får inte påbörjas utan att startbesked meddelats. 

Startbesked meddelas separat då tekniskt samråd har hållits, 

erforderliga handlingar inkommit och godkänts. 

att avgiften för prövningen är 37 773 kronor enligt fastställd taxa av 

kommunfullmäktige med stöd av 12 kap. 8 § plan- och bygglagen. 

Faktura skickas separat. 

 
Ärendet blev komplett 2022-11-10. 

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

kap. 27 § plan- och bygglagen. 
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Informationsärenden 
1. Månadsuppföljning BN Mora okt 2022 

2. Förslag på sammanträdesplan för Miljö- och byggnadsnämnden 2023 

3. Information från Länsstyrelsen om kommande beslut. 
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Delegationsbeslut 
1. Avslut av tillsynsärende 

2. Avslut av tillsynsärende då självrättelse skett 

3. Slutbesked för ändrad användning från garage till fritidshus 

4. Slutbesked för installation av VA 

5. Startbesked för nybyggnad av fritidshus 

6. Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 

7. Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 

8. Rättidsprövning 

9. Slutbesked för nybyggnad av fritidshus 

10. Delegationslista 20221024-20221128 

 

Delgivningar 
1. Byggnadsminnesförklaring av medeltida härbre 

2. Information om installation av solcellspaneler inom riksintressen för 

totalförsvarets militära del 

3. Mark- och miljööverdomstolen meddelar ej prövningstillstånd. 

4.  LST upphäver BN beslut 

5. LST avslår överklagandet 

6. Protokoll Mobsam 2022-10-19 

7. Protokoll Mobsam 2022-10-24 

8. Protokoll MBL §11 2022-11-09 

 

 

 

 

Joakim Linder Sofia Juhlin Ulriksen 
Ordförande Sekreterare 

 


