PROTOKOLL
BYGGNADSNÄMNDEN 2019-2022
Sammanträdesdatum: 2019-03-27
Dokument nr: MK BN 2015/01051-116

1(115)

Byggnadsnämnden
Plats och tid:

Stadsbyggnadsförvaltningen, 2019-03-27 kl. 13:15-16:30

Beslutande:

Joakim Linder (MOP)
Christina Bröms (C) §§ 48–69, 71–73
Anna-Carin Rydstedt (S)
Åke Knutz (C)
Joakim Turesson (M)
Torbjörn Ulriksen (C) §§ 48–68, 70–37
Anders Ossmyr (MOP) §§ 69, 70
Olle Erlands (S)

Övriga deltagare:

Tommy Ek, Förvaltningschef och stadsarkitekt
Nina Andreasson, Byggnadsinspektör
Sofia Juhlin Ulriksen, Nämndsekreterare

Utses att justera:

Åke Knutz

Justeringens
plats och tid:

Stadsbyggnadsförvaltningen, 2019-04-05 kl. 13:00

Underskrifter:
Paragraf

______________________________________

48 - 76

Sofia Juhlin Ulriksen, sekreterare
______________________________________
Joakim Linder, ordförande
______________________________________
Åke Knutz, justerare
____________________________________________________________
ANSLAG/BEVIS
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ:

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Överklagningstid:

2019-04-05 – 2019-04-26

Anslaget sätts upp:

2019-04-05

Anslaget tas ner:

2019-03-27
2019-04-27

Förvaringsplats för protokollet: Stadsbyggnadsförvaltningen

____________________________

____________________________

Underskrift

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
BYGGNADSNÄMNDEN 2019-2022
Sammanträdesdatum: 2019-03-27
Dokument nr: MK BN 2015/01051-116

Innehållsförteckning
Färnäs 522:4, Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus

4

Gopshus 119:1, Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av byggnad
vid konferensanläggning

11

Gävunda S:5, Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av
transformatorstation

14

Landbobyn 7:2, Bygglov med startbesked och strandskyddsdispens för
nybyggnad av transformatorstation

19

Nusnäs 274:2, Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus
och fem komplementbyggnader

23

Nusnäs 540:3, Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av
enbostadshus och komplementbyggnad

28

Östnor 296:1, Strandskyddsdispens för utökad tomtplats

33

Bonäs 319:1, Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus

35

Bonäs 347:1, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

40

Knås 183:81, Bygglov för nybyggnad av enbostadshus

44

Kråkberg 1:44, Bygglov för nybyggnad av enbostadshus

51

Kråkberg 1:58, Bygglov för nybyggnad av mast

54

Långlet 43:6, Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus

60

Vinäs 133:3, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

63

Vinäs 173:7, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

67

Öna 394:10, Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad och nybyggnad av
förrådsbyggnad

72

Östnor 289:4, Bygglov för nybyggnad av industri/lagerbyggnad

76

Bergkarlås 125:1, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

79

Gesunda 8:1, Bygglov för nybyggnad av mast och två teknikbodar

83

Utanmyra 143:1, Strandskyddsdispens för upplag av muddringsmassor

87

Utmeland 39:12, Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad

90

Öna 118:1, Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

93

Häradsarvet 116:3, Bygglov för nybyggnad av torn och teknikbod

96

Björkvassla 1:21, Strandskyddsdispens för muddring och uppläggning av
massor inom tomtplats

102

Reviderad delegationsordning

105

Selja S:78, Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av båthus och
brygga

106

Informationsärenden

107

Delegationsbeslut

108

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2(115)

PROTOKOLL
BYGGNADSNÄMNDEN 2019-2022
Sammanträdesdatum: 2019-03-27
Dokument nr: MK BN 2015/01051-116

Delgivningar

Justerandes signatur

114

Utdragsbestyrkande

3(115)

PROTOKOLL
BYGGNADSNÄMNDEN 2019-2022
Sammanträdesdatum: 2019-03-27
Dokument nr: MK BN 2015/01051-116

§ 48

MK BN 2018/00911-19

Färnäs 522:4, Förhandsbesked för nybyggnad av två
enbostadshus
Beslut
Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen meddelas att den
föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.
Avgiften för förhandsbeskedet är 10 852 kronor enligt fastställd taxa av
kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten
Färnäs 522:4 i Mora kommun.

Planförhållanden
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.
Området är inom delområde Bs 4 enligt antagen översiktsplan för Mora kommun som
vann laga kraft 19 juli 2006.
Området är av riksintresse för friluftslivet samt av riksintresse för turism och friluftsliv
enligt 4 kap. 2 § Miljöbalken.
Fastigheten omfattas av en nationell bevarandeplan för odlingslandskapet.
Fastigheten ligger inom område för värdefulla odlingslandskap.
Området är utom utbredningsområde för 100-årsflöde.
Inga kända fornlämningar finns.
Möjlighet för anslutning till allmänna vattenledningar finns.

Remisser och yttranden från grannar
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra
sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen.
Yttrande från Miljönämnden:
I Dalarnas län täcker åkermarken 2 % av ytan. Förutom att åkermarken behövs till mat
och djurfoder så är det öppna landskapet av stor betydelse som attraktionskraft för
turism. Odlingslandskapet hyser även många viktiga naturmiljöer.
Värnandet av jordbruksmark är av nationellt intresse och får tas i anspråk för
bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. (3 kap. 4 § miljöbalken).
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Odlingslandskapet i Färnäs är utpekat som särskilt värdefullt och ingår bl.a. i den
nationella bevarandeplanen för odlingslandskap.
I Mora kommuns nyligen antagna Strategi, hållbara Mora finns följande riktlinje:
Kommunen ska vid planering och tillståndsprövning av bebyggelse noga överväga och
värna:
•
•

värden i skogsområden och jordbruksmark med hotade arter och särskilda
natur-, kultur- och friluftsvärden.
att förutsättningar för jordbruket inte försämras på lång sikt. Undantag bör
göras endast om starka allmänna intressen motiverar detta.

Yttrande från Nodava:
Möjlighet för anslutning finns till Moravatten AB:s VA-ledningar i direkt anslutning till
fastighetsgräns.
Yttrande från Länsstyrelsen:
Med anledning av begärt yttrande i rubricerat ärende meddelas följande från
kulturmiljösynpunkt:
Den aktuella fastigheten ligger inom Färnäs by som utgör område av riksintresse för
kulturmiljövården (K 62 72 Färnäs). Riksintresset motiveras av bymiljön med bl.a.
bebyggelse, vägstruktur och omgivande odlingsmark. Bebyggelsen består av en stor
andel kringbyggda gårdar med välbevarade timmerbyggnader och flera medeltida
härbren förekommer.
Föreslagen plats för planerad nybyggnad ligger i ett visuellt framträdande läge på
odlingsmark i ett öppet landskap strax söder om Byåkersvägen som i sin tur utgör en
naturlig gräns mellan bebyggelsens utbredning och den öppna odlingsmarken.
Förutsättning för att riksintressets värden bibehålls är dock att odlingsmark lämnas fri
från nytillkommande bebyggelse vilket också inbegriper den aktuella platsen.
Yttrande från Lantbrukarnas riksförbund:
Vi finner det olämpligt att bebygga avsett skifte. Byggnation på jordbruksmark bör
undvikas.
Området är beläget mitt i ett område med öppen, odlad mark utanför bebyggelsen i
Färnäs by. Att bygga här anser vi inte vara en förtätning av bykärnan. I laga skifte, som
var klart i Färnäs 1980, utpekades tydligt vilka områden som i framtiden skulle
användas för jordbruksändamål och vilka som skulle tas ut som tomtmark och
bebyggas. Vi finner ingen anledning att göra avsteg från denna bedömning avseende
berört område. Vi bedömer det istället som en stor risk att det får långtgående
konsekvenser för framtida användning av omgivande jordbruksmark. Området söder
om Byåkersvägen bör, enligt vår mening, bevaras som jordbruksmark.
I Färnäs by råder det för närvarande brist på åkermark. Här finns expansiva
lantbruksföretag som vill utöka sin verksamhet, men saknar möjlighet på grund av
konkurrensen om åkermarken. Det vore kortsiktigt att i det läget tillåta bebyggelse på
tillgänglig åkermark.
I Mora Kommun har nedläggningen av lantbruk varit stor under en lång följd av år.
Justerandes signatur
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Sökt förhandsbesked avser en tydlig expansion av bebyggelse ut över brukad
jordbruksmark. Med tanke på vår och kommande generationers verksamhet är det
nödvändigt att värna om den goda åkermark som finns. Odlingsmark av hög kvalitet är
en viktig kugge för att få godtagbar ekonomisk avkastning. Mindre tillgång till
odlingsbar mark minskar möjligheterna att kunna bedriva uthålligt jordbruk. Det
öppna landskapet är viktigt för trivseln och inte minst för turistnäringen.
Yttrande från Färnäs 88:9 och 77:29:
Planerade tomtplatser med bostadshus placeras sydväst om Byåkersvägen som idag
avskiljer byns (Färnäs) utbredning mot odlingslandskapet. Det finns idag ingen
bebyggelse på den sidan av vägen, vilket man kan förstå när man besöker platsen eller
läser i översiktsplanen för Mora kommun.
Området innehåller nationellt viktiga värden och kvaliteter och ingår i riksintresse för
friluftslivet och riksintresse för turism & friluftsliv. Området ligger i direkt anslutning
till riksintresse för kulturmiljövården.
Området ligger dessutom inom övrigt intresse för naturvården för det tilltalande öppna
odlingslandskapet och värdena för växt, djur och friluftsliv. Dessa delar ingår också i ett
större sammanhängande område som är utpekat i den nationella bevarandeplanen
samt i Dalarnas bevarandeprogram för odlingslandskapet.
I översiktsplanen för Mora kommun finns en kantzon markerad. Det framgår att ingen
bebyggelse tillkomma på, eller i anslutning till kantzonerna. Utanför kantzonerna är
det olämpligt med ny bebyggelse. Sambandet mellan byn och det småskaliga och
ålderdomliga landskapet är särskilt viktigt norr och sydväst om byn.
De planerade tomtplatserna placeras direkt på, eller möjligen strax utanför kantzonen
för bebyggelsens utbredning vilket inte är i enlighet med översiktsplanen för Mora
kommun.
Enligt översiktsplanen bör jordbruksmarken så långt som möjligt brukas och hävdas.
Ingen jordbruksmark bör planteras med barrskog. Ny bebyggelse bör inte placeras på
jordbruksmark, utöver de områden som är markerade på kartan. Komplettering av
enstaka byggnader på jordbruksmark bör dock kunna ske.
Planerade tomter ligger inom område som bör anses vara en sådan brukningsvärd
jordbruksmark som är av nationell betydelse enligt 3 kap. 4 § Miljöbalken.
Brukningsvärd jordbruksmark får endast tas i anspråk för bebyggelse eller
anläggningar om det behövs för att tillgodose ett väsentligt samhällsintresse och detta
behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredställande sätt genom att
annan mark tas i anspråk.
De två planerade bostadshusen bör inte kunna anses vara ett väsentligt
samhällsintresse. Det finns annan mark i Färnäs som lämpligare kan tas i anspråk för
bostadsbebyggelse. Om sökt förhandsbesked beviljas är jag rädd att det är början på att
odlingslandskapet byggs igen.
Yttrande från Färnäs 723:3:
Planerade tomtplatser med bostadshus placeras sydväst om Byåkersvägen som idag
avskiljer byns (Färnäs) utbredning mot odlingslandskapet. Det finns idag ingen
Justerandes signatur
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bebyggelse på aktuell sida av vägen, vilket är förståeligt vid besök på plats eller när man
läser översiktsplanen för Mora kommun.
Området innehåller nationellt viktiga värden och kvaliteter och ingår i riksintresse för
friluftslivet och riksintresse för turism & friluftsliv. Området ligger i direkt anslutning
till riksintresse för kulturmiljövården. Området ligger dessutom inom övrigt intresse
för naturvården för det tilltalande öppna odlingslandskapet och värdena för växt, djur
och friluftsliv. Dessa delar ingår också i ett större sammanhängande område som är
utpekat i den nationella bevarandeplanen samt i Dalarnas bevarandeprogram för
odlingslandskapet.
I översiktsplanen för Mora kommun finns en kantzon markerad. Det framgår att ingen
bebyggelse bör tillkomma på, eller i anslutning till kantzonerna. Utanför kantzonerna
är det olämpligt med ny bebyggelse. Sambandet mellan byn och det småskaliga och
ålderdomliga landskapet är särskilt viktigt norr och sydväst om byn. De planerade
tomtplatserna placeras direkt på, eller möjligen strax utanför kantzonen för
bebyggelsens utbredning, detta är inte i enlighet med Mora kommuns översiktsplan.
Enligt översiktsplanen bör jordbruksmarken så långt som möjligt brukas och hävdas.
Ingen jordbruksmark bör planteras med barrskog. Ny bebyggelse bör inte placeras på
jordbruksmark, utöver de områden som är markerade på kartan. Komplettering av
enstaka byggnader på jordbruksmark bör dock kunna ske. Planerade tomter ligger
inom område som bör anses vara en sådan brukningsvärd jordbruksmark som är av
nationell betydelse enligt 3 kap. 4 § Miljöbalken.
Brukningsvärd jordbruksmark får endast tas i anspråk för bebyggelse eller
anläggningar om det behövs för att tillgodose ett väsentligt samhällsintresse och detta
behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredställande sätt genom att
annan mark tas i anspråk.
De två planerade bostadshusen bör inte kunna anses vara ett väsentligt
samhällsintresse. Det finns annan mark i Färnäs som lämpligare kan tas i anspråk för
bostadsbebyggelse. Om sökt förhandsbesked beviljas finns risken att detta är början på
att odlingslandskapet byggs igen.
Yttrande från Färnäs 77:28:
Vi har i detta fall valt att yttra oss gällande förhandsbeskedet då vi anser det olämpligt
att göra om nuvarande öppet landskap/åkermark till tomter. De tilltänkta tomterna
planeras ligga mitt i ett stort område åkermark. Vi anser att risken är stor att hela det
stora området med åkermark framledes kommer att bebyggas om åkermarken börjar
styckas av. Vi tycker att åkermarken bör bevaras och ser inte nyttan av att bebygga en
just nu obebyggd del av Färnäs när det finns andra potentiella tomter som inte ligger i
anslutning till stor åkermark.
Det finns lagstiftning gällande att inte bebygga åkermark ifall det finns andra
alternativ. Vi tycker att det är väldigt dumt att bygga bort den åkermark vi har.
Länsstyrelsen och många lantbrukare vädjar om att skydda den åkermark vi har för att
säkra framtida matproduktion. Enligt LRF är långsiktighet vad gäller matproduktion
avgörande då vi i framtiden behöver producera mycket mer livsmedel. En annan faktor
till att vi anser det olämpligt att bygga där är då det inte går att återskapa åkerjord när
man väl har bebyggt den. Tillgången till jord ses av vissa som minst lika viktig som
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

7(115)

PROTOKOLL
BYGGNADSNÄMNDEN 2019-2022
Sammanträdesdatum: 2019-03-27
Dokument nr: MK BN 2015/01051-116

klimatfrågan för människans framtid.
Enligt miljöbalken får så kallad brukningsvärd jordbruksmark endast användas för
bebyggelse om den tillgodoser väsentliga samhällsintressen.
Det finns två domar i frågan som enligt SKL:s jurister är tydliga. Juristernas analys
visar att uppförandet av ett enda bostadshus, på åkermark och utanför detaljplanerat
område, inte har tillräckligt stort samhällsintresse för att få bygglov.
Det upplevs att mindre kommuner mer ser till investeringar och invånarantal och
därmed beviljar bygglov i större utsträckning på åkermark och tolkar därför lagen på
annat vis.
Bestämmelserna i miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär
att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En
sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att
människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att
förvalta naturen väl.
Miljöbalken skall bland annat tillämpas så att värdefulla naturmiljöer skyddas och
vårdas samt att mark och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social,
kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas. I
miljöbalken framkommer även att markområden skall användas för det eller de
ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge
samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från
allmän synpunkt god hushållning.
Stora markområden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön skall så långt möjligt skyddas mot
åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär. De ska även så långt som
möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. Jordbruk är av nationell
betydelse och får endast tas i anspråk om det behövs för att tillgodose väsentliga
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.
Vi ser gärna att byn Färnäs utvecklas och ger plats åt fler invånare. Men byn har också
sin charm utifrån dess öppna fält och kulturhistoriska värde. Varför inte bygga mer
centralt i byn där det redan finns plats för bebyggelse utanför åkermarkerna.

Motiv för beslut
Lagstöd
Enligt 2 kap. 2 § plan- och bygglagen och 3 kap. 1 § miljöbalken ska prövningen
av lov eller förhandsbesked syfta till att mark- och vattenområden används för det eller
de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och
behov. Företräde ska ges sådan användning som från allmän synpunkt medför en god
hushållning.
Enligt 2 kap. 5 § plan- och bygglagen Vid planläggning och i ärenden om bygglov
eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till
mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till
1. människors hälsa och säkerhet,
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2. jord, berg- och vattenförhållandena,
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering,
elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt,
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt
bullerstörningar, och
5. risken för olyckor, översvämning och erosion.
Enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen: Om den som avser att vidta en
bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga
om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.
Enligt 3 kap 4§ Miljöbalken: Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse.

Motivering
Byggnadsnämnden har besökt platsen för föreslagen åtgärd. Byggnadsnämnden
konstaterar att marken ligger sydväst om väg, sydöst om igenväxningsmark och
nordväst om bebyggelse, ridanläggning med byggnader, stall och paddock.
Byggnadsnämnden bedömer att en mindre exploatering med två enbostadshus kan
vara lämpligt på platsen utan att den mest rationellt brukbara jordbruksmarken tas i
anspråk. Byggnadsnämnden bedömer att kulturvärdena ej heller påverkas då
föreslagen bebyggelse ligger i ett område i Färnäs med nyare modern bebyggelse och
mellan befintlig bebyggelse på mark som inte ligger fritt i det öppna odlingslandskapet.
Föreslagen byggnation ligger inte utanför den kantzon för bebyggelsens utbredning
som redovisas i översiktsplan för Mora kommun, där ny bebyggelse är olämplig.

Upplysningar
Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den
kommande bygglovsprövningen om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag
då förhandsbeskedet vann laga kraft.
Detta beslut annonseras offentligt i Post- och Inrikes Tidningar.
Beslutet vinner laga kraft tidigast fyra veckor efter annonseringen, om ingen har
överklagat beslutet innan dess.
Angränsande markägare kommer att underrättas om annonseringen.
Du kan själv kontrollera datumet för annonsering på:
https://poit.bolagsverket.se/poit/

Beslutsunderlag
Ansökan, inkom 2018-11-19
Situationsplan, inkom 2018-11-19
Yttrande från Färnäs 88:9 och 77:29, inkom 2018-12-06
Yttrande från Miljönämnden, inkom 2018-12-07
Yttrande från Nodava, inkom 2018-12-11
Yttrande från Färnäs 723:3, inkom 2018-12-14
Yttrande från Färnäs 723:3, inkom 2018-12-17
Yttrande från Färnäs 77:28, inkom 2018-12-17
Förlängning av handläggningstid, 2019-01-14
Yttrande från Länsstyrelsen, inkom 2019-01-18
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Yttrande från LRF, inkom 2019-01-05

Förslag till beslut
Ordförandeberedningen lämnar ärendet utan eget förslag till beslut.

Yrkanden
Anna-Carin Rydstedt (S) yrkar att sökt förhandsbesked för nybyggnad av två
enbostadshus beviljas.

Beslutsgång
Ordföranden finner att Anna-Carin Rydstedts (S) yrkande att bevilja sökt
förhandsbesked bifalls.

Sändlista
Sökanden: Kerstin Almquist, Byåkersvägen 13, 792 75 Färnäs
Ägare till fastigheterna Färnäs 88:9, Färnäs 77:29, Färnäs 723:3, Färnäs 77:28
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§ 49

MK BN 2018/00749-40

Gopshus 119:1, Bygglov och strandskyddsdispens för
nybyggnad av byggnad vid konferensanläggning
Beslut
Sökt bygglov beviljas för byggnad med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas
byggherrens förslag till kontrollansvarig: Lennart Sticko.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Byggherren kontaktar byggnadsinspektör
(andreas.ytterberg@mora.se) för tekniskt samråd. Vid det tekniska samrådet ska den
kontrollansvarige närvara.
Innan tekniskt samråd ska följande handlingar lämnas in:
1.

Kontrollplan

Byggnationen får inte påbörjas utan att startbesked meddelats. Startbesked meddelas
separat då tekniskt samråd har hållits och erforderliga handlingar inkommit och
godkänts.
Strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken beviljas för byggnad.
Sökt åtgärd får anses uppfylla det lagstadgade särskilda skälet som anges i miljöbalken
7 kap. 18 d § då åtgärden avses uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus.
Som tomt får tas i anspråk med röd färg markerat område på bifogad karta daterad
2018-11-15.
Avgiften för bygglovet och strandskyddsdispensen är 26 495 kronor i enlighet med taxa
fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.
I detta ärende krävs utstakning, kostnader för detta ingår inte i bygglovsavgiften.

Sammanfattning av ärendet
Planförhållanden
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.
Området är inom delområde Bs 15 Gopshus enligt antagen översiktsplan för Mora
kommun som vann laga kraft 19 juli 2006.
Området är av riksintresse för turism och friluftsliv enligt 4 kap. 2 § Miljöbalken.
Inga kända fornlämningar finns på platsen.
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I detta ärende anses det obehövligt att redovisa beräknade värden för
omgivningsbuller. Det bedöms inte uppstå betydande omgivningsbuller vid byggnaden.
Strandskydd gäller enligt 7 kap. 13 och 14 §§ miljöbalken inom 100 meter från
Gopshusbäcken.
Området är inom utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (område
D 62) enligt antagen LIS-plan.

Remisser och yttranden från grannar
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra
sig enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen. Berörda grannar har inte framfört några
synpunkter mot sökt åtgärd.
Yttranden från Miljönämnden:

Mora Orsa miljönämnd beslutar att lämna följande synpunkter med anledning av
sökt bygglov och strandskyddsdispens:
1. Planerad byggnation sker inom strandskyddat område. Miljönämnden har
inga invändningar mot planerad byggnation avseende strandskydd då
fastigheten ligger inom ett LIS-område och då byggnaden placeras i direkt
anslutning till befintlig byggnation.
2. Miljönämnden har inte några invändningar vad avser anslutning till
befintlig avloppsanläggning så länge kommande VA-installation inte
medför att maxbelastningen blir större än vad den befintliga
avloppsanläggningen är dimensionerad för.

Motiv för beslut
Lagstöd
Enligt 2 kap. 2 § plan- och bygglagen och 3 kap. 1 § miljöbalken ska prövningen
av lov eller förhandsbesked syfta till att mark- och vattenområden används för det eller
de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och
behov. Företräde ska ges sådan användning som från allmän synpunkt medför en god
hushållning.
Enligt 2 kap. 5 § plan- och bygglagen vid planläggning och i ärenden om bygglov
eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till
mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till
1. människors hälsa och säkerhet,
2. jord, berg- och vattenförhållandena,
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering,
elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt,
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt
bullerstörningar, och
5. risken för olyckor, översvämning och erosion.
Enligt 9 kap. 31 § plan- och bygglagen: Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett
område med detaljplan, om åtgärden
1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§,
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12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i
områdesbestämmelser. Lag (2014:900).
Enligt 7 kap. 13 § miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och
vattendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för
allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och
växtlivet på land och i vatten.
Enligt 7 kap. 15 § miljöbalken får inom strandskyddsområde inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller
anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett
område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader,
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.
Enligt 7 kap. 18 b § miljöbalken får kommunen i det enskilda fallet ge dispens från
förbuden i 15 § om det finns särskilda skäl. De skäl som kan användas finns angivna i
miljöbalken 7 kap. §18 c och d.
Enligt 7 kap. 18 d § miljöbalken får man som särskilda skäl vid prövningen av en
fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet inom ett område för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen också beakta om ett strandnära läge för en
byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden.
Om prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med
tillhörande komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stället beakta om
huset eller husen avses att uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus.
Fastigheten ligger inom område D 62 i den antagna LIS-planen för Mora som vann laga
kraft 29 december 2014. LIS-planen anger att syftet för området är att möjliggöra
utbyggnad av bostäder samt verksamheter inom besöksnäringen i ett attraktivt läge
med närhet till Vasaloppsspåret utan hinder av de vattendrag som finns i området.
Lämpliga etableringar är bostäder, lokaler och anläggningar för det lokala
föreningslivet samt byggnader och anläggningar för friluftslivet eller företag inom
besöksnäringen. Åtgärden bedöms inte motverka syftet med strandskyddet eller
påverka djur och växtlivet i området

Motivering
Det bedöms att planerad byggnation är förenlig med översiktsplanen och att åtgärden
inte medför någon betydande olägenhet för omgivningen och uppfyller de krav i 2 kap.
och 8 kap. plan- och bygglagen som anges i 9 kap. 31 § plan- och bygglagen.
Det bedöms att strandskyddsdispens kan beviljas för sökt åtgärd då fastigheten
omfattas av LIS-plan och åtgärden bedöms vara förenlig med LIS-planens syfte samt
att anläggningen bidrar till utvecklingen av landsbygden.
Byggnadsnämnden föreslås att bevilja bygglov och strandskyddsdispens.

Upplysningar
Bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
Justerandes signatur
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Innan ni får påbörja åtgärden måste ett startbesked meddelas enligt 10 kap 3 § planoch bygglagen. Om åtgärden påbörjas innan startbesked lämnats debiteras en
sanktionsavgift enligt 9 kap plan- och byggförordningen.
Detta beslut annonseras offentligt i Post- och Inrikes Tidningar.
Beslutet vinner laga kraft tidigast fyra veckor efter annonseringen, om ingen har
överklagat beslutet innan dess.
Angränsande markägare kommer att underrättas om annonseringen.
Tidigast fyra veckor efter annonseringen i Post- och Inrikes tidningar får åtgärden i
beslutet påbörjas, om startbesked har meddelats.
Även om beslutet inte har vunnit laga kraft efter fyra veckor får byggherren, på egen
risk, påbörja arbetet om startbesked har meddelats.
Du kan själv kontrollera datumet för annonsering på:
https://poit.bolagsverket.se/poit/
Byggherre kallas den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivningseller markarbeten.
Länsstyrelsen i Dalarnas län har rätt att överpröva byggnadsnämndens beslut att
meddela dispens från miljöbalken. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag då
kommunens beslut kom in till Länsstyrelsen besluta om en prövning ska ske eller inte.
I det fall Länsstyrelsen begärt in ärendet för prövning kan dispensbeslutet komma att
upphävas om det inte finns förutsättningar för dispens.
Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har
påbörjats inom två år eller har avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga
kraft.

Beslutsunderlag
Ansökan, inkom 2018-09-20
Ansökan om strandskyddsdispens, inkom 2018-09-21
Planritning, inkom 2019-03-01
Fasadritning, inkom 2019-03-01
Anmälan om kontrollansvarig, inkom 2018-10-19
Tomtplatsavgränsning, inkom 2018-11-15
Situationsplan, inkom 2019-03-01
Yttrande från Miljönämnden, inkom 2018-10-17

Sändlista
Sökanden: Anders Runer & Lena Runer Kommendörsgatan 12, 114 48 Stockholm
Kontrollansvarig, för kännedom
Länsstyrelsen (strandskydd)
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§ 50

MK BN 2018/01009-16

Gävunda S:5, Bygglov och strandskyddsdispens för
nybyggnad av transformatorstation
Beslut
Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen.
Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.
Startbesked, för att påbörja åtgärden, godkänns med stöd av 10 kap. 23 § plan- och
bygglagen.
Med detta startbesked beslutas om följande kontrollpunkter:
1.

Byggherren ska anmäla när byggnadsarbetet påbörjas.

Slutbesked krävs för att få ta byggnaden i bruk. Som underlag för slutbeskedet ska
följande handlingar lämnas in till Stadsbyggnadsförvaltningen:
-

-

Intyg från byggherren att byggnadsåtgärden överensstämmer med
startbeskedet/bygglovet. (Kan göras på blankett för anmälan av avslutat
arbete).
Signerad kontrollplan.

Dispens från 7 kap. 15 § miljöbalken beviljas för nybyggnad av transformatorstation
på fastigheten Gävunda S:5 i Mora kommun.
Sökt åtgärd får anses uppfylla det lagstadgade särskilda skälet som anges i miljöbalken
7 kap. 18 c §, punkten 5, då fastigheten behöver tas i anspråk för att tillgodose ett
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
För detta ändamål får endast tas i anspråk det mark- och vattenområde som byggnaden
upptar på fastigheten.
Avgiften för bygglovet och strandskyddsdispensen är 7 987 kronor i enlighet med taxa
fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.
Ärendet blev komplett den 2019-01-17.
Det bedöms att ärendet har handlagts inom lagstiftad tid i enlighet med 9 kap. 27 §
plan- och bygglagen.

Sammanfattning av ärendet
Ansökan avser uppförande av en transformatorstation på den fastigheten Gävunda S:5
i Mora kommun. Byggnadsarean blir ca 5 m2.

Planförhållanden
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.
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Området är inom delområde S 6 enligt antagen översiktsplan för Mora kommun som
vann laga kraft 19 juli 2006.
Uppgift om översvämningsrisk saknas.
Inga kända fornlämningar finns.
Strandskydd gäller enligt 7 kap. 13 och 14 §§ miljöbalken inom 100 meter från
vattendrag som leder till Gävundasjön.
Området är inom utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen område
D 25 enligt antagen LIS-plan.

Remiss
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra
sig enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen. Inga negativa synpunkter har inkommit
från berörd granne.
Yttrande från Miljönämnden:
Mora Orsa miljönämnd beslutar att tillstyrka strandskyddsdispens för
transformatorstation på fastigheten Gävunda S:5 i Mora kommun.

Motiv för beslut
Lagstöd
Enligt 2 kap. 2 § plan- och bygglagen och 3 kap. 1 § miljöbalken ska prövningen
av lov eller förhandsbesked syfta till att mark- och vattenområden används för det eller
de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och
behov. Företräde ska ges sådan användning som från allmän synpunkt medför en god
hushållning.
Enligt 2 kap. 5 § plan- och bygglagen vid planläggning och i ärenden om bygglov
eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till
mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till
1. människors hälsa och säkerhet,
2. jord, berg- och vattenförhållandena,
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering,
elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt,
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt
bullerstörningar, och
5. risken för olyckor, översvämning och erosion.
Enligt 9 kap. 31 § plan- och bygglagen: Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett
område med detaljplan, om åtgärden
1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§,
12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i
områdesbestämmelser. Lag (2014:900).
Enligt 7 kap. 13 § miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och
vattendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för
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allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och
växtlivet på land och i vatten.
Enligt 7 kap. 15 § miljöbalken får inom strandskyddsområde inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller
anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett
område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader,
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.
Enligt 7 kap. 18 b § miljöbalken får kommunen i det enskilda fallet ge dispens från
förbuden i 15 § om det finns särskilda skäl. De skäl som kan användas finns angivna i
miljöbalken 7 kap. §18 c och d.

Motivering
Sökt åtgärd får anses uppfylla det lagstadgade särskilda skälet som anges i miljöbalken
7 kap. 18 c §, punkten 5, då fastigheten behöver tas i anspråk för att tillgodose ett
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Åtgärden bedöms
inte motverka syftet med strandskyddet eller väsentlig förändra livsvillkoren för djur
eller växtarter i området.
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och
vattenresurserna enligt 3 kap. miljöbalken samt med den kommunala
översiktsplanen. Sökt åtgärd uppfyller kraven i 2 kap. plan- och bygglagen och skall
inte föregås av detaljplaneläggning enligt bestämmelserna i 4 kap. 2-3 §§ plan- och
bygglagen.
Åtgärden bedöms inte medföra någon betydande olägenhet för omgivningen och
uppfyller de krav i 2 kap. och 8 kap. plan- och bygglagen som anges i 9 kap. 31 §
plan- och bygglagen.

Upplysningar
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetens samtliga ägare.
Du som byggherre ansvarar över att kontrollera var ledningar och annan nergrävd
infrastruktur finns innan du påbörjar markarbete. Du bör även kontrollera om
fastigheten belastas av någon form av servitut.
Bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
Beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om bygglov upphör att
gälla.
När arbetet är färdigställt ska slutbesked meddelas enligt 10 kap 4 § plan- och
bygglagen. Du som byggherre ansöker om slutbesked hos byggnadsnämnden.
Detta beslut annonseras offentligt i Post- och Inrikes Tidningar.
Beslutet vinner laga kraft tidigast fyra veckor efter annonseringen, om ingen har
överklagat beslutet innan dess.
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Angränsande markägare kommer att underrättas om annonseringen.
Tidigast fyra veckor efter annonseringen i Post och Inrikes tidningar får åtgärden i
beslutet påbörjas, om startbesked har meddelats.
Även om beslutet inte har vunnit laga kraft efter fyra veckor får byggherren, på egen
risk, påbörja arbetet om startbesked har meddelats.
Du kan själv kontrollera datumet för annonsering på:
https://poit.bolagsverket.se/poit/
Byggherre kallas den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivningseller markarbeten.
Länsstyrelsen i Dalarnas län har rätt att överpröva byggnadsnämndens beslut att
meddela dispens från miljöbalken. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag då
kommunens beslut kom in till Länsstyrelsen besluta om en prövning ska ske eller inte.
I det fall Länsstyrelsen begärt in ärendet för prövning kan dispensbeslutet komma att
upphävas om det inte finns förutsättningar för dispens.
Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har
påbörjats inom två år eller har avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga
kraft.

Beslutsunderlag
Ansökan om bygglov, inkom 2018-12-20
Ansökan om strandskyddsdispens, inkom 2019-01-17
Plan- och fasadritning, inkom 2018-12-20
Situationsplan, inkom 2018-12-20
Kontrollplan, inkom 2018-12-20
Yttrande från Miljönämnden, inkom 2019-01-14

Sändlista
Sökanden: Kennet Wahlström AB, c/o JMR Consulting AB, 664 36 Grums
Fastighetsägare
Länsstyrelsen (strandskydd)
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§ 51

MK BN 2019/00029-18

Landbobyn 7:2, Bygglov med startbesked och
strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation
Beslut
Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen.
Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.
Startbesked, för att påbörja åtgärden, godkänns med stöd av 10 kap. 23 § plan- och
bygglagen.
Med detta startbesked beslutas om följande kontrollpunkter:
1.

Byggherren ska anmäla när byggnadsarbetet påbörjas.

Slutbesked krävs för att få ta byggnaden i bruk. Som underlag för slutbeskedet ska
följande handlingar lämnas in till Stadsbyggnadsförvaltningen:
-

-

Intyg från byggherren att byggnadsåtgärden överensstämmer med
startbeskedet/bygglovet. (Kan göras på blankett för anmälan av avslutat
arbete).
Signerad kontrollplan.

Dispens från 7 kap. 15 § miljöbalken beviljas för nybyggnad av transformatorstation
på fastigheten Landbobyn 7:2 i Mora kommun.
Sökt åtgärd får anses uppfylla det lagstadgade särskilda skälet som anges i miljöbalken
7 kap. 18 c §, punkten 5, då fastigheten behöver tas i anspråk för att tillgodose ett
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
För detta ändamål får endast tas i anspråk det mark- och vattenområde som byggnaden
upptar på fastigheten.
Avgiften för bygglovet och strandskyddsdispensen är 8 410 kronor i enlighet med taxa
fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.
Ärendet blev komplett den 2019-01-16.
Det bedöms att ärendet har handlagts inom lagstiftad tid i enlighet med 9 kap. 27 §
plan- och bygglagen.

Sammanfattning av ärendet
Ansökan avser uppförande av en transformatorstation på den fastigheten Landbobyn
7:2 i Mora kommun. Byggnadsarean blir ca 5 m2.

Planförhållanden
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.
Justerandes signatur
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Området är av riksintresse för kulturmiljövård. Fornlämningsmiljö, fångstgropsmiljö.
Länsstyrelsen har gett tillstånd till förändring av fornlämning, 2019-02-15.
Strandskydd gäller enligt 7 kap. 13 och 14 §§ miljöbalken inom 100 meter från
Vanån

Remiss
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra
sig enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen. Inga negativa synpunkter har inkommit
från berörd granne.
Yttrande från Miljönämnden:
Mora Orsa miljönämnd beslutar att tillstyrka strandskyddsdispens för
transformatorstation på fastigheten Landbobyn 7:2 i Mora kommun.

Motiv för beslut
Lagstöd
Enligt 2 kap. 2 § plan- och bygglagen och 3 kap. 1 § miljöbalken ska prövningen
av lov eller förhandsbesked syfta till att mark- och vattenområden används för det eller
de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och
behov. Företräde ska ges sådan användning som från allmän synpunkt medför en god
hushållning.
Enligt 2 kap. 5 § plan- och bygglagen vid planläggning och i ärenden om bygglov
eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till
mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till
1. människors hälsa och säkerhet,
2. jord, berg- och vattenförhållandena,
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering,
elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt,
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt
bullerstörningar, och
5. risken för olyckor, översvämning och erosion.
Enligt 9 kap. 31 § plan- och bygglagen: Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett
område med detaljplan, om åtgärden
1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§,
12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i
områdesbestämmelser. Lag (2014:900).
Enligt 7 kap. 13 § miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och
vattendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för
allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och
växtlivet på land och i vatten.
Enligt 7 kap. 15 § miljöbalken får inom strandskyddsområde inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller
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anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett
område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader,
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.
Enligt 7 kap. 18 b § miljöbalken får kommunen i det enskilda fallet ge dispens från
förbuden i 15 § om det finns särskilda skäl. De skäl som kan användas finns angivna i
miljöbalken 7 kap. §18 c och d.

Motivering
Sökt åtgärd får anses uppfylla det lagstadgade särskilda skälet som anges i miljöbalken
7 kap. 18 c §, punkten 5, då fastigheten behöver tas i anspråk för att tillgodose ett
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Åtgärden bedöms
inte motverka syftet med strandskyddet eller väsentlig förändra livsvillkoren för djur
eller växtarter i området.
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och
vattenresurserna enligt 3 kap. miljöbalken samt med den kommunala
översiktsplanen. Sökt åtgärd uppfyller kraven i 2 kap. plan- och bygglagen och skall
inte föregås av detaljplaneläggning enligt bestämmelserna i 4 kap. 2-3 §§ plan- och
bygglagen.
Åtgärden bedöms inte medföra någon betydande olägenhet för omgivningen och
uppfyller de krav i 2 kap. och 8 kap. plan- och bygglagen som anges i 9 kap. 31 §
plan- och bygglagen.

Upplysningar
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetens samtliga ägare.
Du som byggherre ansvarar över att kontrollera var ledningar och annan nergrävd
infrastruktur finns innan du påbörjar markarbete. Du bör även kontrollera om
fastigheten belastas av någon form av servitut.
Bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
Beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om bygglov upphör att
gälla.
När arbetet är färdigställt ska slutbesked meddelas enligt 10 kap 4 § plan- och
bygglagen. Du som byggherre ansöker om slutbesked hos byggnadsnämnden.
Detta beslut annonseras offentligt i Post- och Inrikes Tidningar.
Beslutet vinner laga kraft tidigast fyra veckor efter annonseringen, om ingen har
överklagat beslutet innan dess.
Angränsande markägare kommer att underrättas om annonseringen.
Tidigast fyra veckor efter annonseringen i Post och Inrikes tidningar får åtgärden i
beslutet påbörjas, om startbesked har meddelats.
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Även om beslutet inte har vunnit laga kraft efter fyra veckor får byggherren, på egen
risk, påbörja arbetet om startbesked har meddelats.
Du kan själv kontrollera datumet för annonsering på:
https://poit.bolagsverket.se/poit/
Byggherre kallas den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivningseller markarbeten.
Länsstyrelsen i Dalarnas län har rätt att överpröva byggnadsnämndens beslut att
meddela dispens från miljöbalken. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag då
kommunens beslut kom in till Länsstyrelsen besluta om en prövning ska ske eller inte.
I det fall Länsstyrelsen begärt in ärendet för prövning kan dispensbeslutet komma att
upphävas om det inte finns förutsättningar för dispens.
Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har
påbörjats inom två år eller har avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga
kraft.

Beslutsunderlag
Ansökan, inkom 2019-01-10
Ansökan om strandskyddsdispens, inkom 2019-01-16
Plan- och fasadritning, inkom 2019-01-10
Situationsplan, inkom 2019-01-10
Kontrollplan, inkom 2019-01-10
Tillstånd från Länsstyrelsen, inkom 2019-02-15
Yttrande från Miljönämnden, inkom 2019-01-23

Sändlista
Sökanden: Kennet Wahlström AB, c/o JMR Consulting AB, 664 36 Grums
Fastighetsägaren
Länsstyrelsen (strandskydd)
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§ 52

MK BN 2018/00305-62

Nusnäs 274:2, Bygglov och strandskyddsdispens för
nybyggnad av fritidshus och fem komplementbyggnader
Beslut
Sökt bygglov för fritidshus och fem komplementbyggnader beviljas med stöd av 9 kap.
31 § plan- och bygglagen.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas
byggherrens förslag till kontrollansvarig: Kjell Wikström.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Byggherren kontaktar byggnadsinspektör
(andreas.ytterberg@mora.se) för tekniskt samråd. Vid det tekniska samrådet ska den
kontrollansvarige närvara.
Innan eller senast till tekniskt samråd ska följande handlingar lämnas in:
1.
2.
3.
4.

Kontrollplan
Beräkning av byggnadens specifika energianvändning
Konstruktionsdokumentation (takkonstruktion fritidshus och garage).
Prestandadeklaration eldstad

Byggnationen får inte påbörjas utan att startbesked meddelats. Startbesked meddelas
separat då tekniskt samråd har hållits och erforderliga handlingar inkommit och
godkänts.
Strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken beviljas för fritidshus och fem
komplementbyggnader med följande villkor:
-

En fysisk tomtplatsavgränsning ska anläggas i tomtgränsen som gränsar mot
fastigheten Nusnäs S:1 (ner mot Siljan). Avgränsningen ska bestå av tex. ett
staket, häck eller motsvarande.

Som tomt får tas i anspråk hela fastigheten enligt tillhörande situationsplan.
Avgiften för bygglovet och strandskyddsdispensen är 25 185 kronor i enlighet med taxa
fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.
I detta ärende krävs utstakning, kostnader för detta ingår inte i bygglovsavgiften.
Ärendet blev komplett den 2019-01-29.
Det bedöms att ärendet har handlagts inom lagstiftad tid i enlighet med 9 kap. 27 §
plan- och bygglagen.

Sammanfattning av ärendet
Ansökan avser uppförande av fritidshus och fem komplementbyggnader på den
bebyggda fastigheten Nusnäs 274:2. Fritidshuset byggs i en våning och förses med ett
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sadeltak som bekläds med mattsvart tvåkupigt betongtegel. Byggnadens väggfasader
bekläds med en liggande vitmåla träpanel.
Komplementbyggnaderna består av ett lusthus/eldkoja, vedbod, snickarbod, garage
och en bastubyggnad.
Lusthuset/eldkojan och bastubyggnaden placeras 2 meter till 2,5 meter från
fastighetsgränser.
Vedboden och snickarboden är befintliga byggnader som endast byter plats inom
fastigheten.
Rivning av ett befintligt fritidshus har hanterats i ärende MKBN 2018/00218 och är
avslutat.

Planförhållanden
Området är inom delområde Bs 5 Nusnäs enligt antagen översiktsplan för Mora
kommun som vann laga kraft 19 juli 2006.
Området är av riksintresse för friluftslivet samt av riksintresse för turism och friluftsliv
enligt 4 kap. 2 § Miljöbalken.
Området är utom utbredningsområde för 100-årsflöde.
Inga kända fornlämningar finns.
I detta ärende anses det obehövligt att redovisa beräknade värden för
omgivningsbuller. Det bedöms inte uppstå betydande omgivningsbuller vid byggnaden.
Strandskydd gäller enligt 7 kap. 13 och 14 §§ miljöbalken inom 100 meter från
Siljan.

Remisser och yttranden från grannar
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra
sig enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen.
Yttrande från Miljönämnden:
Miljönämnden har inga invändningar mot byggnation inom strandskyddat område då
fastigheten är bebyggd sedan tidigare, dock bör det ställas krav på fysisk avgränsning
av tomtplatsen mot stranden.
Planerad byggnation kräver att avloppsfrågan löses. Ansökan om nytt enskilt avlopp
handläggs av Miljönämnden.
Yttrande från Nusnäs 397:4:
Liksom tidigare bygglovsansökan har återigen byggnad placerats närmare än 4,5 meter
från min tomtgräns, tomt 397:4. Denna gång en bastu som måste placeras 4,5 meter
från tomtgränsen. Detta gäller även med tanke på brandrisk och rök.
Yttrande från Nusnäs 273:1:
Vi hävdar även i detta yttrande att regelverket för avståndet till tomtgräns ska vara 4,5
meter.
Lusthuset placeras med rätt mått till tomtgränsen för Nusnäs 273:1 (4,5 meter).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

24(
115)

PROTOKOLL
BYGGNADSNÄMNDEN 2019-2022
Sammanträdesdatum: 2019-03-27
Dokument nr: MK BN 2015/01051-116

Motiv för beslut
Lagstöd
Enligt 2 kap. 2 § plan- och bygglagen och 3 kap. 1 § miljöbalken ska prövningen
av lov eller förhandsbesked syfta till att mark- och vattenområden används för det eller
de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och
behov. Företräde ska ges sådan användning som från allmän synpunkt medför en god
hushållning.
Enligt 2 kap. 5 § plan- och bygglagen vid planläggning och i ärenden om bygglov
eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till
mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till
1. människors hälsa och säkerhet,
2. jord, berg- och vattenförhållandena,
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering,
elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt,
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt
bullerstörningar, och
5. risken för olyckor, översvämning och erosion.
Enligt 9 kap. 31 § plan- och bygglagen: Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett
område med detaljplan, om åtgärden
1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§,
12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i
områdesbestämmelser. Lag (2014:900).
Enligt 7 kap. 13 § miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och
vattendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för
allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och
växtlivet på land och i vatten.
Enligt 7 kap. 15 § miljöbalken får inom strandskyddsområde inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller
anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett
område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader,
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.
Enligt 7 kap. 18 b § miljöbalken får kommunen i det enskilda fallet ge dispens från
förbuden i 15 § om det finns särskilda skäl. De skäl som kan användas finns angivna i
miljöbalken 7 kap. §18 c och d.
Enligt 7 kap 18 c § miljöbalken Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om
upphävande av eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område
som upphävandet eller dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften,
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2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl
avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet
inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan
genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Motivering
Sökt åtgärd får anses uppfylla det lagstadgade särskilda skälet som anges i miljöbalken
7 kap. 18 c §, punkten 1, då fastigheten redan är bebyggd och har tagits i anspråk på
ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Åtgärden bedöms
inte motverka syftet med strandskyddet eller väsentlig förändra livsvillkoren för djur
eller växtarter i området.
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och
vattenresurserna enligt 3 kap. miljöbalken samt med den kommunala
översiktsplanen. Sökt åtgärd uppfyller kraven i 2 kap. plan- och bygglagen och skall
inte föregås av detaljplaneläggning enligt bestämmelserna i 4 kap. 2-3 §§ plan- och
bygglagen.
Åtgärden bedöms inte medföra någon betydande olägenhet för omgivningen och
uppfyller de krav i 2 kap. och 8 kap. plan- och bygglagen som anges i 9 kap. 31
plan- och bygglagen.

Upplysningar
Innan ni får påbörja åtgärden måste ett startbesked meddelas enligt 10 kap. 3 § planoch bygglagen. Om åtgärden påbörjas innan startbesked lämnats debiteras en
sanktionsavgift enligt 9 kap. plan- och byggförordningen.
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetens samtliga ägare.
Du som byggherre ansvarar över att kontrollera var ledningar och annan nergrävd
infrastruktur finns innan du påbörjar markarbete. Du bör även kontrollera om
fastigheten belastas av någon form av servitut.
Bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
Detta beslut annonseras offentligt i Post- och Inrikes Tidningar.
Beslutet vinner laga kraft tidigast fyra veckor efter annonseringen, om ingen har
överklagat beslutet innan dess.
Angränsande markägare kommer att underrättas om annonseringen.
Tidigast fyra veckor efter annonseringen i Post och Inrikes tidningar får åtgärden i
beslutet påbörjas, om startbesked har meddelats.
Även om beslutet inte har vunnit laga kraft efter fyra veckor får byggherren, på egen
risk, påbörja arbetet om startbesked har meddelats.
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Du kan själv kontrollera datumet för annonsering på:
https://poit.bolagsverket.se/poit/
Byggherre kallas den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivningseller markarbeten.
Länsstyrelsen i Dalarnas län har rätt att överpröva byggnadsnämndens beslut att
meddela dispens från miljöbalken. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag då
kommunens beslut kom in till Länsstyrelsen besluta om en prövning ska ske eller inte.
I det fall Länsstyrelsen begärt in ärendet för prövning kan dispensbeslutet komma att
upphävas om det inte finns förutsättningar för dispens.
Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har
påbörjats inom två år eller har avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga
kraft.

Beslutsunderlag
Ansökan, inkom 2018-05-09
Färgsättning, inkom 2019-01-29
Ansökan om strandskyddsdispens, inkom 2018-04-25
Situationsplan, inkom 2019-01-27
Fasadritning, inkom 2019-11-04
Planritning, inkom 2018-11-04
Ritning bastu, inkom 2018-05-22
Ritning, lusthus/eldkoja, inkom 2019-01-27
Ritning garage, inkom 2019-01-27
Ritning vedbod och snickarbod, inkom 2019-01-27
Anmälan om kontrollansvarig, inkom 2018-05-04
Yttrande från Nusnäs 273:1, inkom 2019-02-12
Yttrande från Nusnäs 397:4, inkom 2019-02-12
Yttrande från Brandkåren, inkom 2018-06-18
Yttrande från Nodava, inkom 2018-05-09
Yttrande från Miljönämnden, inkom 2018-05-18

Sändlista
Sökanden: Sandra Nyström, Knihsgatan 2, lgh 1102, 795 31 Rättvik
Fastighetsägare av Nusnäs 273:1
Fastighetsägare av Nusnäs 397:4
Kontrollansvarig
Länsstyrelsen (strandskydd)
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§ 53

MK BN 2019/00058-33

Nusnäs 540:3, Bygglov och strandskyddsdispens för
nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad
Beslut
Sökt bygglov för enbostadshus och komplementbyggnad beviljas med stöd av 9 kap.
31 § plan- och bygglagen.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas
byggherrens förslag till kontrollansvarig: Lennart Sticko.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Byggherren kontaktar byggnadsinspektör
(eric.holmgren@mora.se) för tekniskt samråd. Vid det tekniska samrådet ska den
kontrollansvarige närvara.
Innan tekniskt samråd ska följande handlingar lämnas in:
1.

Kontrollplan

Byggnationen/åtgärden får inte påbörjas utan att startbesked meddelats. Startbesked
meddelas separat då tekniskt samråd har hållits och erforderliga handlingar inkommit
och godkänts.
Dispens från 7 kap. 15 § miljöbalken beviljas för enbostadshus och
komplementbyggnad med följande villkor:
-

En fysisk tomtplatsavgränsning ska anläggas i tomtgränsen som gränsar mot
fastigheten Nusnäs S:1 (ner mot Siljan). Avgränsningen ska bestå av tex. ett
staket, en häck eller motsvarande.

Sökt åtgärd får anses uppfylla det lagstadgade särskilda skälet som anges i miljöbalken
7 kap. 18 c§, punkten 1, då fastigheten redan är bebyggd och har tagits i anspråk på
ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Åtgärden bedöms
inte motverka syftet med strandskyddet eller väsentlig förändra livsvillkoren för djur
eller växtarter i området.
Som tomt får tas i anspråk hela fastigheten enligt tillhörande situationsplan.
Avgiften för bygglovet och strandskyddsdispensen är 27 934 kronor i enlighet med taxa
fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.
Ärendet blev komplett den 2019-02-11.
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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Sammanfattning av ärendet
Ansökan avser uppförande av ett enbostadshus och komplementbyggnad på den
bebyggda fastigheten Nusnäs 540:3 i Mora kommun. Befintlig byggnad på tomten
flyttas. Bostadshuset får en area om ca 174 kvm och uppförs med tre stycken
huskroppar varav mittenpartiet förses med ett sadeltak och de andra två med
pulpettak. Taken uppförs med gråa/svarta betongpannor och byggnaden förses med en
liggande gråmålad träpanel. Komplementbyggnaden får samma färgsättning som
bostadshuset och får en area om ca 106 kvm och förses med ett sadeltak av
betongpannor och liggande träpanel.

Planförhållanden
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.
Området är inom delområde D 55 enligt antagen översiktsplan för Mora kommun som
vann laga kraft 19 juli 2006.
Området är av riksintresse för friluftslivet samt av riksintresse för turism och friluftsliv
enligt 4 kap. 2 § Miljöbalken.
Området är utom utbredningsområde för 100-årsflöde.
Inga kända fornlämningar finns.
I detta ärende anses det obehövligt att redovisa beräknade värden för
omgivningsbuller. Det bedöms inte uppstå betydande omgivningsbuller vid byggnaden.
Strandskydd gäller enligt 7 kap. 13 och 14 §§ miljöbalken inom 100 meter från
Siljan.
Området är inom utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (område
BS 5) enligt antagen LIS-plan.

Remisser och yttranden från grannar
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra
sig enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen. Berörda sakägare har inte framfört några
synpunkter mot sökt åtgärd.
Yttrande från Miljönämnden:
Mora Orsa miljönämnd beslutar att lämna följande synpunkter:
1. Planerad byggnation sker inom strandskyddat område. Fastigheten är bebyggd sedan
tidigare och ligger inom ett av kommunens LIS-områden. Miljönämnden har inga
invändningar mot planerat fritidshus avseende strandskydd under förutsättning att det
ställs krav på fysisk avgränsning av tomtplatsen i dispensärendet för strandskydd.
2. Sökande har lämnat in ansökan om att anlägga ny avloppsanläggning på fastigheten.
Handläggning av ärendet pågår hos miljönämnden.

Motiv för beslut
Lagstöd
Enligt 2 kap. 2 § plan- och bygglagen och 3 kap. 1 § miljöbalken ska prövningen
av lov eller förhandsbesked syfta till att mark- och vattenområden används för det eller
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de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och
behov. Företräde ska ges sådan användning som från allmän synpunkt medför en god
hushållning.
Enligt 2 kap. 5 § plan- och bygglagen vid planläggning och i ärenden om bygglov
eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till
mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till
1. människors hälsa och säkerhet,
2. jord, berg- och vattenförhållandena,
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering,
elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt,
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt
bullerstörningar, och
5. risken för olyckor, översvämning och erosion.
Enligt 9 kap. 31 § plan- och bygglagen: Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett
område med detaljplan, om åtgärden
1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§,
12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i
områdesbestämmelser. Lag (2014:900).
Enligt 7 kap. 13 § miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och
vattendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för
allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och
växtlivet på land och i vatten.
Enligt 7 kap. 15 § miljöbalken får inom strandskyddsområde inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller
anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett
område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader,
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.
Enligt 7 kap. 18 b § miljöbalken får kommunen i det enskilda fallet ge dispens från
förbuden i 15 § om det finns särskilda skäl. De skäl som kan användas finns angivna i
miljöbalken 7 kap. §18 c och d.
Enligt 7 kap 18 c § miljöbalken Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om
upphävande av eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område
som upphävandet eller dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl
avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet
inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan
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genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Motivering
Sökt åtgärd får anses uppfylla det lagstadgade särskilda skälet som anges i miljöbalken
7 kap. 18 c §, punkten 1, då fastigheten redan är bebyggd och har tagits i anspråk på
ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Åtgärden bedöms
inte motverka syftet med strandskyddet eller väsentlig förändra livsvillkoren för djur
eller växtarter i området.
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och
vattenresurserna enligt 3 kap. miljöbalken samt med den kommunala
översiktsplanen. Sökt åtgärd uppfyller kraven i 2 kap. plan- och bygglagen och skall
inte föregås av detaljplaneläggning enligt bestämmelserna i 4 kap. 2-3 §§ plan- och
bygglagen.
Åtgärden bedöms inte medföra någon betydande olägenhet för omgivningen och
uppfyller de krav i 2 kap. och 8 kap. plan- och bygglagen som anges i 9 kap. 31 §
plan- och bygglagen.

Upplysningar
Innan ni får påbörja åtgärden måste ett startbesked meddelas enligt 10 kap. 3 § planoch bygglagen. Om åtgärden påbörjas innan startbesked lämnats debiteras en
sanktionsavgift enligt 9 kap. plan- och byggförordningen.
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetens samtliga ägare.
Du som byggherre ansvarar över att kontrollera var ledningar och annan nergrävd
infrastruktur finns innan du påbörjar markarbete. Du bör även kontrollera om
fastigheten belastas av någon form av servitut.
Bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
Detta beslut annonseras offentligt i Post- och Inrikes Tidningar.
Beslutet vinner laga kraft tidigast fyra veckor efter annonseringen, om ingen har
överklagat beslutet innan dess.
Angränsande markägare kommer att underrättas om annonseringen.
Tidigast fyra veckor efter annonseringen i Post och Inrikes tidningar får åtgärden i
beslutet påbörjas, om startbesked har meddelats.
Även om beslutet inte har vunnit laga kraft efter fyra veckor får byggherren, på egen
risk, påbörja arbetet om startbesked har meddelats.
Du kan själv kontrollera datumet för annonsering på:
https://poit.bolagsverket.se/poit/
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Byggherre kallas den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivningseller markarbeten.
Länsstyrelsen i Dalarnas län har rätt att överpröva byggnadsnämndens beslut att
meddela dispens från miljöbalken. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag då
kommunens beslut kom in till Länsstyrelsen besluta om en prövning ska ske eller inte.
I det fall Länsstyrelsen begärt in ärendet för prövning kan dispensbeslutet komma att
upphävas om det inte finns förutsättningar för dispens.
Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har
påbörjats inom två år eller har avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga
kraft.

Beslutsunderlag
Ansökan, inkom 2019-01-21
Faktablad, inkom 2019-01-21
Teknisk beskrivning, inkom 2019-01-21
Ansökan om strandskyddsdispens, inkom 2019-02-01
Fotografier komplementbyggnad, inkom 2019-01-31
Produktblad garage/carport, inkom 2019-01-31
Planritning, inkom 2019-01-31
Sektionsritning, inkom 2019-01-31
Skrivelse från den sökande, inkom 2019-01-31
Yttrande från Miljönämnden, inkom 2019-02-07
Yttrande från Nodava, inkom 2019-02-08
Ritningar, inkom 2019-02-11
Konstruktionsritningar, inkom 2019-02-11
Situationsplan med tomtplatsavgränsning, inkom 2019-02-11

Sändlista
Sökanden: Jenny Liljeblad, Kråkbergsvägen 56, 72 33 Mora
Kontrollansvarig
Länsstyrelsen (strandskydd)
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§ 54

MK BN 2019/00072-10

Östnor 296:1, Strandskyddsdispens för utökad tomtplats
Beslut
Sökt strandskyddsdispens för utökning av tomtplats avslås med stöd av 7 kap. 15 §
miljöbalken.
Avgiften för prövningen är 2 325 kronor enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige.
Faktura skickas separat.

Sammanfattning av ärendet
Ansökan avser strandskyddsdispens för utökad tomtplats. Sökanden vill lägga till
fastigheten Östnor 296:1 till sin befintliga tomtplats på den bebyggda fastigheten
Östnor 295:2.

Planförhållanden
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.
Strandskydd gäller enligt 7 kap. 13 och 14 §§ miljöbalken inom 100 meter från
Österdalälven.
Området är inom delområde Bs1 enligt antagen översiktsplan för Mora kommun som
vann laga kraft 19 juli 2006.
Området är av riksintresse för friluftslivet samt av riksintresse för turism och friluftsliv
enligt 4 kap. 2 § Miljöbalken.
Yttrande från Miljönämnden:

Mora Orsa miljönämnd beslutar att lämna följande synpunkt:
• Planerad byggnation sker på jordbruksmark inom strandskyddat område.
Miljönämnden anser att byggnation på jordbruksmark ska undvikas. Det finns
inte några dokumenterade naturvärden på platsen men hela fastigheten ligger
inom strandskyddat område och är inte ianspråktagen sedan tidigare.
Miljönämnden anser att särskilda skäl saknas för byggnation.

Motiv för beslut
Lagstöd
Enligt 7 kap. 13 § miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och
vattendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för
allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och
växtlivet på land och i vatten.
Enligt 7 kap .15 § miljöbalken får inom strandskyddsområde inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller
anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett
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område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader,
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.
Enligt 7 kap. 18 b § miljöbalken får kommunen i det enskilda fallet ge dispens från
förbuden i 15 § om det finns särskilda skäl. De skäl som kan användas finns angivna i
miljöbalken 7 kap. 18 c och d §§.
Enligt 7 kap 18 c § miljöbalken Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om
upphävande av eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område
som upphävandet eller dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl
avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet
inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan
genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Motivering
Det bedöms att den fastighet som sökanden önskar ta i anspråk som tomtplats, utgörs
av brukningsvärd jordbruksmark på grund av fastighetens läge och beskaffenhet. Det
bedöms att särskilda skäl saknas för att kunna bevilja strandskyddsdispens.
Fastigheten är inte ianspråktagen sedan tidigare.
Byggnadsnämnden föreslås att avslå ansökan om strandskyddsdispens då åtgärden inte
uppfyller något av de lagstadgade särskilda skälen som anges i Miljöbalken 7 kap. 18
c.

Upplysningar
Detta beslut får överklagas enligt 13 kap 3 § plan-och bygglagen.
Besvärshänvisning bifogas.

Beslutsunderlag
Ansökan om strandskyddsdispens, inkom 2019-01-25
Yttrande från Miljönämnden, inkom 2019-02-15
Situationsplan med redovisad tomtplatsavgränsning, inkom 2019-01-25

Sändlista
Sökanden: Jan Larsson, Älvstigen 19, 792 95 Mora
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§ 55

MK BN 2019/00071-15

Bonäs 319:1, Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus
Beslut
Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen meddelas att den
föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.
Avgiften för avslaget är 3 953 kronor enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige.
Ärendet blev komplett den 2019-02-12.
Det bedöms att ärendet har handlagts inom lagstiftad tid i enlighet med 9 kap. 27 §
plan- och bygglagen.

Sammanfattning av ärendet
Ansökan avser nybyggnad av fritidshus/förråd på den obebyggda fastigheten Bonäs
319:1 i Mora Kommun.

Planförhållanden
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.
Området är inom delområde Bs 8 enligt antagen översiktsplan för Mora kommun som
vann laga kraft 19 juli 2006.
Området är av riksintresse för friluftslivet samt av riksintresse för turism och friluftsliv
enligt 4 kap. 2 § Miljöbalken.
Området är av riksintresse för kulturmiljövården (K75 Bonäs) då det är en välbevarad
bymiljö med en av Siljanområdets största radbyar med markant läge i landskapet.
Utmed stranden finns en rad forn- och kulturlämningar.
Området är utom utbredningsområde för 100-årsflöde.
Känd fornlämning som inte är avgränsad i fält finns på fastigheten.
Föreslagen tomtplatsavgränsning ligger utanför strandskyddat område.

Remisser och yttranden från grannar
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra
sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen
Yttrande från Bonäs 159:21.

Yttrande ang. förhandsbeskednybyggnad av fritidshus Bonäs 319:1
Motsätter mig inte nybyggnationen, men att man måste ta hänsyn till befintlig
bebyggelse/ verksamhet som omfattar djurhållning och gödsellukt. Gäller även för
förhandsbesked på fastigheter 255:1 och 347:1.
Vi har stall och hage runt denna fastighet.
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Bifogar rättsfall i yttrandet:
M4048-2007 Hästar 20 meter från bostad
Miljööverdomstolen
Dom: 2008-06-17
Stallbyggnaden låg 20 meter från närmaste bostadshus. Kommunen
beslutade att inte meddela förbud mot hästhållningen. Ärendet
överklagades till länsstyrelsen och sedan till miljödomstolen. Båda
instanserna avslog överklagan. Miljööverdomstolen avgjorde ärendet i
juni 2008.
Miljööverdomstolen kunde på plats konstatera att området har en
lantlig karaktär och att det inom byn fanns ytterligare en hästgård med
plats för upp till fem hästar. Ett visst inslag av ljud och lukt från hästar får
därför anses ingå som ett naturligt inslag i byn med omnejd. Under
förutsättning att stallbyggnadens södra gavels ventil utrustades med en
s.k. ljudfälla bedömde Miljööverdomstolen att det antal hästar om 14
stycken som vid tillfället fanns inhysta inte gav upphov till sådana
olägenheter att ytterligare försiktighetsåtgärder eller förbud skulle behövas.
2302-10, Förhandsbesked enligt plan och bygglagen avseende
tillstånd att uppföra enbostadshus i närhet till djurhållning
Kammarrätten i Göteborg
Dom: 2011-02-07
Frågan i målet var om det finns hinder enligt 2 kap 3 § PBL och 3 kap 1 §
miljöbalken mot att bevilja sökt tillstånd främst på grund av närheten till
djurhållningen. Avståndet mellan den tänkta avstyckningen och
fastigheten där djurhållning bedrivs var 380 meter. Vid
förhandlingstillfället fanns 438 nötkreatur på fastigheten.
Kammarrätten konstaterar att avståndet överstiger det av
Socialstyrelsen rekommenderade avståndet på 200 meter. Samtidigt
poängteras att Socialstyrelsens rekommenderade avstånd inte är ett
absolut mått utan endast en riktlinje. Kammarrätten menar att
skyddsavståndet bör anpassas till storleken på djurhållningen.
Kammarrätten konstaterar vidare att djurhållningen är en etablerad
verksamhet och toleransen mot olägenheter i form av gödsellukt med
mera måste därför vara förhållandevis hög för dem som väljer att bosätta
sig i det område där fastigheten är belägen. Rätten hänvisar i detta
avseende till förarbetena till PBL där det framgår att viss gödsellukt
måste godtas i jordbruksområden så länge det inte innebär en sanitär
olägenhet. Rätten pekar också på att det i närområdet för den tänkta
avstyckningen finns befintlig bostadsbebyggelse. Kammarrätten ansåg ej
heller att den tänkta avstyckningen skulle inverka på möjligheterna att
bedriva djurhållning i området. Kammarrätten fann därför inga hinder för
det sökta tillståndet.
Yttrande från LRF
Enligt kommunens översiktsplan är marken utlagd som jordbruksmark. Bonäs by är till
stora delar klassat som riksintresse. Vi anser att man bör vara mycket restriktiv med att
överväga bebyggande av öppen åke1mark. Det är inte en självklarhet att bebygga
brukad åkermark, som därmed tas ur produktion för all framtid.
Berörd åkermark bedöms dock ha lägre brukningsvärde på grund av sin placering
mellan befintliga hus och avsedd bebyggelse ger därmed liten påverkan på jordbruket
generellt i byn.
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Vi har därför inget att erinra mot ansökan.
Yttrande från Länsstyrelsen Dalarna.
Den aktuella fastigheten utgörs av odlingsmark i ett strandnära läge inom område av
riksintresse för kulturmiljövård K 62 75 Bonäs. Riksintresset motiveras av bymiljön
med tydlig uppdelning av bebyggelse i form av en radby placerad i skydd av ett
sanddynområde och angränsande odlingslandskap i anslutning till Orsasjön. Denna
struktur utgör riksintressets kärnvärden och det är därför angeläget att eventuell
nytillkommande bebyggelse ej medges på odlingsmark och ej i strandnära lägen.
Länsstyrelsen vill dessutom erinra om att den rubricerade fastigheten innehåller en
fornlämning som inte är avgränsad i fält. Fornlämningen består av lämningar efter
äldre tiders järnframställning, så kallad blästbrukslämning. Den är registrerad med
nummer 363:1 i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister för Mora socken.
Villkorsområdet runt fornlämningen är 50 meter. Detta innebär att all verksamhet som
innebär markingrepp inom 50 meter till fornlämningen är tillståndspliktigt oavsett
vilken fastighet eller markägare som berörs.
Yttrande från Miljönämnden
Mora Orsa miljönämnd beslutar att lämna följande synpunkter:
1.

Byggande på åkermark ska undvikas.

2.
Fritidshuset placeras ca 110 meter från strandlinjen, d.v.s. i nära
anslutning till strandskyddat område. Även om planerad byggnation placeras precis
utanför strandskyddat område kan strandskyddsdispens krävas om det medför att
strandskyddat område som idag är tillgängligt för allmänheten privatiseras. Området
där byggnaderna placeras är idag inte ianspråktaget. I det fall positivt förhandsbesked
ges så är det genom tillsyn/uppföljning viktigt att säkerställa att det strandskyddade
området nedanför planerad byggnation inte privatiseras. Krav bör ställas på fysisk
avgränsning av tomtplatsen.
I Dalarnas län täcker åkermarken 2 % av ytan. Förutom att åkermarken behövs till mat
och djurfoder så är det öppna landskapet av stor betydelse som attraktionskraft för
turism. Odlingslandskapet hyser även många viktiga naturmiljöer.
Värnandet av jordbruksmark är av nationellt intresse och får tas i anspråk för
bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. (3 kap. 4 § miljöbalken).
Området finns utpekat i Länsstyrelsens bevarandeprogram för odlingslandskapets
natur-och kulturmiljövärden från 1994. För Bonäs står följande: "Radbymiljö” utmed
stort tal/bevuxet sanddynsområde (Sveriges största, fossila dynområde i inlandet).
Odlingslandskap finns mellan gårdarna och den flacka ostsluttningen mot Orsasjön.
Gamla brukningsvägar. Minst fyra platser med slaggfynd nära Orsasjön påvisar en
järnålders bygd. Täta ägogränser finns kvar i odlingslandskapet* som delvis är öppet
och delvis ligger för fäfot. " (*Efter en omarrondering på 1990-talet har området en
ändrad ägostruktur).
I Mora kommuns Strategi> hållbara Mora finns följande riktlinje: Kommunen ska vid
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planering och tillståndsprövning av bebyggelse noga överväga och värna:
•

värden i skogsområden och jordbruksmark med hotade arter och särskilda
natur-, kulturmiljö- och friluftsvärden.

att förutsättningarför jordbruket inte försämras på lång sikt. Undantag bör göras
endast om starka allmänna intressen motiverar detta.
Yttrande från Nodava
På uppdrag av Moravatten AB, lämnar Nodava AB följande synpunkter.
Den föreslagna byggplatsen ligger utanför antaget verksamhetsområde för den
allmänna VA-anläggningen.
Fastighetsägaren får själv bekosta utbyggnad av erforderliga VA-ledningar eller lösa
VA-frågan i samråd med Miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Förhandsbesked tillstyrkes med ovanstående erinringar.

Motiv för beslut
Lagstöd
Enligt 2 kap. 2 § plan- och bygglagen och 3 kap. 1 § miljöbalken ska prövningen
av lov eller förhandsbesked syfta till att mark- och vattenområden används för det eller
de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och
behov. Företräde ska ges sådan användning som från allmän synpunkt medför en god
hushållning.
Enligt 2 kap. 5 § plan- och bygglagen Vid planläggning och i ärenden om bygglov
eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till
mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till
1. människors hälsa och säkerhet,
2. jord, berg- och vattenförhållandena,
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering,
elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt,
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt
bullerstörningar, och
5. risken för olyckor, översvämning och erosion.
Enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen: Om den som avser att vidta en
bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga
om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.
Enligt 3 kap 4§ Miljöbalken: Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse.

Motivering av beslut
Föreslagen byggnation kan anses vara en lämplig komplettering till omgivande
befintlig bebyggelse. Byggnationen förändrar inte upplevelsen av landskapet då platsen
redan är bebyggd. Till följd av detta kan heller inte föreslagen byggnation kunna anses
påverka riksintresset för kulturmiljövården. Då åkermarken har ett lägre
brukningsvärde på grund av sin placering, mellan befintliga hus, bedöms föreslagen
byggnation ge en liten påverkan på jordbruket generellt i byn. Bedömningen delas av
LRF. Sammantaget bedöms föreslagen byggnation kunna tillåtas.
Justerandes signatur
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Upplysningar
Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den
kommande bygglovsprövningen om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag
då förhandsbeskedet vann laga kraft.
Detta beslut annonseras offentligt i Post- och Inrikes Tidningar.
Beslutet vinner laga kraft tidigast fyra veckor efter annonseringen, om ingen har
överklagat beslutet innan dess.
Angränsande markägare kommer att underrättas om annonseringen.
Du kan själv kontrollera datumet för annonsering på:
https://poit.bolagsverket.se/poit/

Beslutsunderlag
Ansökan, inkom 2019-01-25
Situationsplan, inkom 2019-02-12
Yttrande från Miljönämnden, inkom 2019-02-14
Yttrande från Länsstyrelsen, inkom 2019-02-19
Yttrande från LRF, inkom 2019-03-07
Grannyttrande, inkom 2019-02-22
Yttrande från Nodava, inkom 2019-02-19

Sändlista
Sökande: Emelie Granath, Genuagatan 5 lgh 1404 723 56 Västerås
Fastighetsägarna
Fastighetsägare Bonäs 159:21
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§ 56

MK BN 2018/01014-15

Bonäs 347:1, Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus
Beslut
Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen meddelas att den
föreslagna åtgärden inte kan tillåtas på den avsedda platsen.
Avgiften för avslaget är 4 504 kronor enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och
komplementbyggnad enligt situationsplan daterad 2019-01-18 på den obebyggda
fastigheten Bonäs 347:1.

Planförhållanden
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.
Området är inom delområde Bs 8 enligt antagen översiktsplan för Mora kommun som
vann laga kraft 19 juli 2006.
Platsen är i översiktsplanen utpekad som jordbruksmark och inom samlad bebyggelse.
Området ingår i en jordbruksinventering från -76 där den är av klass B.
Området är av riksintresse för friluftslivet samt av riksintresse för turism och friluftsliv
enligt 4 kap. 2 § Miljöbalken.
Området är av riksintresse för kulturmiljövården (K75 Bonäs) då det är en välbevarad
bymiljö med en av Siljanområdets största radbyar med markant läge i landskapet.
Utmed stranden finns en rad forn- och kulturlämningar.
Området är utom utbredningsområde för 100-årsflöde.
Fornminne finns inom fastigheten.
Föreslagen tomtplatsavgränsning ligger utanför strandskyddat område.

Remisser och yttranden från grannar
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra
sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen.
Yttrande från LRF
Vi finner det olämpligt att bebygga avsett skifte. Marken är idag brukad som en del av
ett sammanhängande åkerskifte.
Enligt kommunens översiktsplan är marken utlagd som jordbruksmark. Bonäs by är till
stora delar klassat som riksintresse. Vi anser att man bör vara mycket restriktiv med att
överväga bebyggande av öppen åkermark. Det är inte en självklarhet att bebygga

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

40(
115)

PROTOKOLL
BYGGNADSNÄMNDEN 2019-2022
Sammanträdesdatum: 2019-03-27
Dokument nr: MK BN 2015/01051-116

brukad åkermark, som därmed tas ur produktion för all framtid. Vi vill värna
åkermarken som en värdefull resurs.
I Mora Kommun har nedläggningen av lantbruk varit stor under en lång följd av år.
Sökt förhandsbesked avser en tydlig expansion av bebyggelse ut över jordbruksmark.
Att planerad bebyggelse hamnar i ett utpräglat jordbruksmarksområde innebär ofta,
förr eller senare, inverkan på förutsättningarna att bedriva jordbruk. Med tanke på vår
och kommande generationers verksamhet är det nödvändigt att värna om den goda
åkermark som finns. Odlingsmark av hög kvalitet är en viktig kugge för att få godtagbar
ekonomisk avkastning. Mindre tillgång till odlingsbar mark minskar möjligheterna att
kunna bedriva uthålligt jordbruk. Det öppna landskapet är viktigt för trivseln och inte
minst för turistnäringen.
Yttrande från Länsstyrelsen Dalarnas län
Med anledning av begärt yttrande i rubricerat ärende meddelas följande från
kulturmiljösynpunkt:
Den aktuella fastigheten utgörs av odlingsmark i ett strandnära läge inom område av
riksintresse för kulturmiljövård K 62 75 Bonäs. Riksintresset motiveras av bymiljön
med radbybebyggelse som placerats i skydd av ett sanddynområde med omgivande
odlingslandskap som angränsar till Orsasjön. Denna struktur bestående av bebyggelse i
höjdläge med intilliggande odlingslandskap i sluttning mot Orsasjön utgör
riksintressets absoluta värden och det är därför angeläget att detta mönster bibehålls.
För att tillvarata riksintressets värden är det därför angeläget att eventuell
nytillkommande bebyggelse ej tillåts på odlingsmark och ej i strandnära lägen.
Yttrande från Miljönämnden.
Mora Orsa miljönämnd beslutar att lämna följande synpunkter:
1.Byggande på åkermark ska undvikas.
2.Sökande uppger att anslutning kommer att ske till kommunalt avlopp. Fastigheten
ligger dock ca 450 meter ifrån verksamhetsområde. Om det inte är möjligt att ansluta
till kommunalt avlopp behöver avloppsfrågan lösas med enskild anläggning.
Tillstånd/anmälan för inrättande av enskilt avlopp prövas av miljönämnden.
3.Byggnaden placeras ca 100 meter från strandlinjen, d.v.s. i direktanslutning till
strandskyddat område. Även om planerad byggnation placeras precis utanför
strandskyddat område kan strandskyddsdispens hävas om det medför att
strandskyddat området som idag är tillgängligt för allmänheten privatiseras. Området
där byggnaderna placeras är idag inte ianspråktaget. Det är genom tillsyn/uppföljning
viktigt att säkerställa att det strandskyddade området nedanför planerad byggnation
inte privatiseras. Krav bör ställas på fysisk avgränsning av tomtplatsen.
I Dalarnas län täcker åkermarken 2 % av ytan. Förutom att åkermarken behövs till mat
och djurfoder så är det öppna landskapet av stor betydelse som attraktionskraft för
turism. Odlingslandskapet hyser även många viktiga naturmiljöer. Värnandet av
jordbruksmark är av nationellt intresse och får tas i anspråk för bebyggelse eller
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och
detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt
genom att annan mark tas i anspråk. (3 kap. 4 § miljöbalken).
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

41(
115)

PROTOKOLL
BYGGNADSNÄMNDEN 2019-2022
Sammanträdesdatum: 2019-03-27
Dokument nr: MK BN 2015/01051-116

Området finns utpekat i Länsstyrelsens bevarandeprogram för odlingslandskapets
natur- och kulturmiljövärden från 1994. För Bonäs står följande: "Radbymiljö”
(Sveriges längsta.) med tät bebyggelse kring den gamla bygatan, som sträcker sig
utmed stort tall bevuxet sanddynsområde (Sveriges största, fossila dynområde i
inlandet). Odlingslandskap finns mellan gårdarna och den flacka ostsluttningen mot
Orsasjön. Gamla brukningsvägar. Minst fyra platser med slaggfynd nära Orsasjön
påvisar en järnålders bygd. Täta ägogränser finns kvar i odlingslandskapet* som delvis
är öppet och delvis ligger för fäfot.” (*Efter en omarrondering på 1990-talet har
området en ändrad ägostruktur).
I Mora kommuns Strategi, hållbara Mora finns följande riktlinje: Kommunen ska vid
planering och tillståndsprövning av bebyggelse noga överväga och värna:
•värden i skogsområden och jordbruksmark med hotade arter och särskilda natur-,
kulturmiljö- och friluftsvärden.
•att förutsättningar för jordbruket inte försämras på lång sikt. Undantag bör göras
endast om starka allmänna intressen motiverar detta.
Yttrande från Nodava.
På uppdrag av Moravatten AB, lämnar Nodava AB följande synpunkter.
Den föreslagna fastigheten ligger utanför antaget verksamhetsområde för den allmänna
VA-anläggningen.
Fastighetsägaren får själv bekosta utbyggnad av erforderliga VA-ledningar eller lösa
VA-frågan i samråd med Miljö-och hälsoskyddsnämnden.

Motiv för beslut
Lagstöd
Enligt 2 kap. 2 § plan- och bygglagen och 3 kap. 1 § miljöbalken ska prövningen
av lov eller förhandsbesked syfta till att mark- och vattenområden används för det eller
de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och
behov. Företräde ska ges sådan användning som från allmän synpunkt medför en god
hushållning.
Enligt 2 kap. 5 § plan- och bygglagen Vid planläggning och i ärenden om bygglov
eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till
mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till
1. människors hälsa och säkerhet,
2. jord, berg- och vattenförhållandena,
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering,
elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt,
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt
bullerstörningar, och
5. risken för olyckor, översvämning och erosion.
Enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen: Om den som avser att vidta en
bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga
om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.
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Enligt 3 kap 4§ Miljöbalken: Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse.

Motivering
Brukningsvärd åkermark får endast tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar om
det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan
tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas
i anspråk.
Sökt åtgärd bedöms inte vara av ett väsentligt samhällsintresse. Enligt dom från Markoch miljööverdomstolen (P 4087–15) kan ett enda bostadshus inte utgöra ett väsentligt
intresse.
Åtgärden kan inte anses vara förenlig med 2 kap. Plan-och bygglagen samt 3 kap.
Miljöbalken och ett positivt förhandsbesked bör därför inte ges.

Upplysningar
Detta beslut får överklagas enligt 13 kap. 3 § plan-och bygglagen.
Besvärshänvisning bifogas.

Beslutsunderlag
Ansökan, inkom 2018-12-28
Situationsplan, tomtplatsavgränsning, inkom 2019-01-18
Yttrande från Miljönämnden, inkom 2019-01-17
Yttrande från Länsstyrelsen, inkom 2019-02-06
Yttrande från LRF, inkom 2019-02-11
Yttrande från Nodava, inkom 2019-01-17

Sändlista
Stefan & Karin Lund, Lejonvägen 8, 792 36 Mora
Fastighetsägare
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§ 57

MK BN 2019/00051-18

Knås 183:81, Bygglov för nybyggnad av enbostadshus
Beslut
Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 b § punkten 1. Plan- och bygglagen.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas
byggherrens förslag till kontrollansvarig: Lennart Sticko.
Tekniskt samråd har hållits 2018-07-11.
Startbesked, för att påbörja åtgärden, godkänns med stöd av 10 kap. 23 § plan- och
bygglagen.
Med detta startbesked fastställs inlämnad kontrollplan, daterad 2018-07-10.
Slutsamråd ska hållas på plats vid färdigställande.
Slutbesked krävs för att få ta byggnaden i bruk. Som underlag för slutbeskedet ska
följande handlingar lämnas in till Stadsbyggnadsförvaltningen.
-

Signerad kontrollplan med tillhörande utlåtande och dokumentation
Dimensioneringskontroll enligt EKS 10
Intyg obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Avgiften för bygglovet är 8 268 kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.
Ärendet blev komplett den 2019-01-21.
Det bedöms att ärendet har handlagts inom lagstiftad tid i enlighet med 9 kap. 27 §
plan- och bygglagen.

Sammanfattning av ärendet
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Knås 183:81.
Enbostadshuset byggs i en våning och förses med ett sadeltak. Taket bekläds med
tegelrött betongtegel och väggfasaderna förses med en liggande träpanel som målas
falugrå.
Enbostadshuset är redan stomrest då bygglov för samma byggnad beviljades av
Byggnadsnämnden den 2018-06-25 i ärende MKBN 2018/00363. I samma beslut
beviljades även bygglov för komplementbyggnad.
Länsstyrelsen har den 2018-12-21 upphävt det tidigare bygglovet (MKBN 2018/00363)
gällande fritidshus och komplementbyggnad då båda byggnaderna bedöms strida mot
detaljplanen.
Bygglov har även sökts för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad, där
fritidshuset är i princip samma byggnad förutom att en del av taket valmas av för att
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erhålla en lägre byggnadshöjd som är i enlighet med gällande detaljplan. Bygglovet
beviljades 2019-02-15 i ärende MKBN 2019/00092 och har sedan blivit överklagat.

Planförhållanden
För området gäller detaljplan Bp 24.
Enligt detaljplanen får huvudbyggnad inte ha en högre byggnadshöjd än 3,5 meter.

Remisser och yttranden från grannar
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra
sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen.
Yttrande från Knås 183:82:
Denna byggnad som är färdigbyggd är fortfarande för hög, sedan ska det byggas en
gäststuga som är ca 25 kvadrat och 4 meter hög. Ett garage som också blir 4 meter
högt. Dessa byggnader passar inte in i denna fina fritidshusmiljön där passerar alla
som går till badet det blir ingen vacker syn med så höga byggnader.
Det är stora protester i området mot dessa byggnader inklämda mellan 2 hus.
Vi godkänner inte denna byggnad som det handlar om nu. Nu hoppas vi och tror att
byggnadsnämnden tar hänsyn till denna detaljplan som finns för området. Det är
oroväckande om det ska bli ett villaområde till sist.
Yttrande från Knås 183:80:
Pether Öman fick via beslut av Länsstyrelse Dalarnas Län (Beslut 2018-12-21 DNR:
403-8783-2018) avslag av ansökan om bygglov efter det att bedömdes avvikelser
från detaljplan avseende byggnadsarea och byggnadshöjd inte kan anses som mindre
avvikelser enligt plan och bygglagen.
Pether Öman lämnade in 190121 ny ansökan om bygglov som i stor sätt är ingen
förändring till första ansökan, bara förändringar i minimala detalj.
På "Situationsplan" är huset placerad 10 cm närmare till Knås 183:82.
När jag jämför "hus plan& sektioner" ritning nr 4 / Sektion B-B" ser jag ingen
skillnad alls, det är inskriven andra mått, men det är svårt att begripa det. Samma
takvinkel på samma grundytor har rent matematisk samma höjd.
En minskning i höjd ser jag bara i en minskning om 8cm / från 50 cm till aktuell 42
cm.
Jag ser ingen förändring i aktuell bygglovsansökan som gör byggnad mer lämplig på
plats.
Pether Öman har att bygga höst 2017 med betongplattan innan han ansökte om
någon form av bygglov. Han fortsatte att bygga upp huset, utan bygglov!
Huset är redan klart, samt att innanmätet/innerväggar etc. på huset också är idag i
full gång.
Jag frågar mig hur han har tänkt att flytta huset 10 cm närmare till 183:82 och
minska takhöjden, som är i dags datum är cirka 5 meter på den fastighet som redan
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är uppbyggd utan bygglov. Hur vill han minska taket efter han har byggt det efter
plan som han fick avlag på.
I nya bygglovsansökan finns inte längre byggnad som kallas 20180521 som garage.
Han meddelar i ett brev 190128 att han ansöker om separat till komplementbyggnad
och att det ska bli lägre och mindre yta. Han undviker att konkretisera sina planar i
hopp att grannar tycker synd om honom att riva och godkänner hans plan.
Mot grannarna Hans och Lillemor Malm Knås 183:82 har han uttryckt i en e-mail
kontakt när dom efterfrågade
storleken av garaget att det blir 25 kvm och höjd 2,5 m. Han bekräftade 190123 att
han har den planering. I fortsätt kontakt( 190207) bekräfter Pether att garaget
kommer blir 4 m högt.
Jag känner mig lurad på alla sätt och vis.
Jag har samma syndpunkt som tidigare att det nya svartbyggda huet är en stor
avvikelse från rådande bestämmelse med en höjd på huvudbyggnad på 3,50 m och
med uthus med 2,5 m. Huset är byggt enlig en plan som han fick avslag på och blir
inte lägre om ritning korrigeras fastigheten är redan byggd och står på tomten.
Som tidigare uttryckt (email 180831) förändrar även Pether Ömans fastighet miljön
som fritidsområde vad gäller 1970-talets kontinuitet i byggnadsstil.
Mina farhågor är att jag kommer riskera att drabbas av en stor ekonomisk förlust
vid en ev försäljning av min fastighet då Pether Ömans svartbygge helt förändrar
karaktären av detta fritidsområde.
Jag känner mig kränkt genom" vild west manier". I min mening agerar Pether Öman
inte korrekt då bygglagar och föreskrifter inte följs. Jag upplever att han enbart
agerar utifrån sin egen fördel utan respekt för grannar, gemenskap och miljö.
Bemötande från sökande: Angående yttranden i ärendet MK BN
2019/00051
Här följer mitt svar på de yttranden som inkommit efter att ärendet varit ute på remiss.
Detta svar ersätter mitt tidigare inskickade daterat 2019-03-06.
Jag bestrider yttrandena till fullo.
Här följer först kommentarer som är gemensamma för både Malms och Weinschenks
yttranden och därefter för var och en.
Huvudbyggnaden är planenlig avseende byggnadsarea och byggnadshöjd.
Byggnadshöjden är 3,5m baserat på följande. Den beräkningsgrundande fasaden för
beräkning av byggnadshöjden utgörs av det fasadplan som på framsidan, mot vägen,
motsvarar väggytorna på sidan om den utskjutande delen då de utgör den största delen
av väggens fasadliv (Boverkets allmänna råd 1995:3 s. 191). Byggnadshöjden räknas
från markens medel nivå invid byggnaden upp till skärningen mellan fasadplanet och
ett plan som med 45 graders lutning inåt byggnaden berör byggnadens tak (1 kap 3 §
Plan- och byggförordning (2011:338), 9 § andra stycket Äldre Plan och
Byggförordningen).
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Huvudbyggnaden passar väl in i den befintliga miljön.
Det finns inga specifika kulturhistoriska intressen som begränsar utformning eller
placering av huvudbyggnaden till något annat än den angivna.
Den befintliga bebyggelsen i området består av olika utformningar och placering av
byggnader; Byggnader som överskrider detaljplanens höjdbegränsningar för både
huvud- och komplementbyggnad, band annat på fastigheterna Knäs 183:82 samt Knäs
183:80; Traditionella och icke traditionella former-rektangulära, huskroppar
sammansatta i vinkel (t.ex. huvudbyggnaden på fastigheten Knäs 183:82); Enplansoch flerplanshus; Mellan 1 och 3 byggnader på samma fastighet; Byggda mellan 1970och 2000-talet; Lösvirkes, timmer- (blockat, som rund), som modulhus prefabricerat i
fabrik; Olika placering i förhållande till varandra inom en fastighet och i förhållande till
andra fastigheters - långsidor som gavlar mot varandra som allmän plats,
huvudbyggnad närmast allmän plats med komplementbyggnad bakom och tvärtom;
Fyrkantiga fönster som sneda gavelfönster upp i nock; Storlekar från ca 5 till 130
kvadratmeter; Taklutningar från 15 till 45 grader; Olika typer av takbeklädnad som
tegel och plåt; Olika färgsättning av tak som tegelrött och svart; Olika typer av fasad
som timmer och lockpanel - stående och liggande; Olika färgsättning av fasad som
natur, grått, blått, brunt, grönt, rött, gult och vitt.
Det finns inget i utformningen och placeringen av byggnaderna som skulle innebära
någon avvikelse mot denna heterogena bebyggelse då det inte finns någon typisk
kontinuitet i byggnadsstilen i området att avvika mot. Området är ett fritidshusområde
och byggnaderna har en fritidshusdesign som passar väl in i den befintliga miljön.
Utformningen eller placeringen av huvudbyggnaden utgör inte någon olägenhet från
varken allmän plats eller andra fastigheter. Huvudbyggnaden är placerat mitt på
tomten på den ås som även byggnaderna på fastigheterna Knås 183:82 och 183:80 är
placerade på i samma linje som min huvudbyggnad. Åsen slutar nedåt från Knäs
183:82 mot mig och vidare nedåt mot Knås 183:80. Ingen av de kringliggande
fastigheterna hade någon sjöutsikt i min riktning innan min huvudbyggnad påbörjades.
Angående yttrandet från Lillemor Malm
Det som nämns som "byggnad" tolkas som huvudbyggnaden vilken varken är
färdigbyggd eller för hög som det nämns. Byggnation av huvudbyggnaden har påbörjats
i enlighet med beviljat tillstånd och är planenlig (se ovan).
Det som nämns som byggnader, gäststuga eller garage är inte relevant då
bygglovsansökan endast omfattar huvudbyggnad.
Det är grundlöst, osakligt och är svarandens subjektiva personliga åsikt att påstå" ...
passar inte in i denna fina fritidshusmiljö, där passerar alla som går till badet det blir
ingen vacker syn med så höga byggnader.". Tvärtom så är den allmänna åsikten uttalad
bland grannar att det är ett vackert hus som passar väl in i miljön. Huvudbyggnaden är
inte hög; Huvudbyggnaden är lägre än flertalet andra kringliggande byggnader, som
t.ex. svarandens huvudbyggnad på fastighet Knås 183:82. Att passera till badet har
inget med sammanhanget att göra - det passeras många byggnader på allmänna platser
i området som är högre än min byggnad.
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Det är hörsägen och felaktigt att påstå " ... stora protester i området ... ". Tvärtom så är
den allmänna åsikten positiv för huvudbyggnaden bland grannar.
Uttalandet " ... byggnader inklämda mellan 2 hus" är inte relevant då det handlar om
en huvudbyggnad, inte flera byggnader, vilken är placerad centrerat på tomten och
passar väl in i miljön.
Det finns inget i det som framförs i yttrandet om att byggnaden som skulle vara i strid
med detaljplanen och därmed behöva " ... tas hänsyn till...". Byggnaden har en
fritidhusdesign och passar väl in i den befintliga miljön.
Angående yttrandet från Margit Weinschenk
Det som nämns som byggnader eller garage är inte relevant då bygglovsansökan endast
omfattar huvudbyggnad.
Weinschenk gör uttalanden som är förtal och grundlösa för överklagande av bygglovet.
De är framförda i syfte att skapa sympati och påverka ärendet i dennes riktning och att
sabotera för mig.
Det är förtal att som Weinschenk uttala sig om " ... svartbygge ... ", att ha " ... byggt utan
bygglov ... ", " ... att inte följa befintliga regler och föreskrifter". Allt som genomförts har
gjorts efter att tillstånd beviljats. Andra osakliga och inkorrekta uttalanden är " ...
känner mig lurad ... ", " ... förändrar ... miljön som fritidsområde vad gäller 1970-talets
kontinuitet i byggnadsstil", " ... förändrar karaktären av detta fritidsområde", "vild west
manier", " ... agerar inte korrekt då bygglagar och föreskrifter inte följs",
" ... agerar utifrån sin egen fördel utan respekt för grannar, gemenskap och miljö".

Motiv för beslut
Lagstöd
Enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen: Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett
område med detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en
fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen
fastighetsbildningslagen (1970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje
stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket,
13, 17 och 18 §§.
Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b eller
c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första
stycket 1. Lag (2014:900).
Enligt 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen: Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a
§ 2 får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller
områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller
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områdesbestämmelsernas syfte och
1. avvikelsen är liten, eller
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna
användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900).

Motivering
Byggnadsnämnden bedömer att föreslagen byggnation ej är olämplig på platsen.
Byggnadsnämnden anser att alternativ metod för uträknande av byggnadshöjd ska
tillämpas då konsekvenserna av att tillämpa beräkningsgrundande fasad på denna
hustyp blir orimliga. En beräkning skall göras utifrån en sammanvägning av
byggnadshöjd för byggnadens alla fasader. Sammantager bedöms föreslagen
byggnation kunna tillåtas.

Upplysningar
Bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
Beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om bygglov upphör att
gälla.
Innan byggnaden tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § Planoch bygglagen. Du som byggherre ansöker om slutbesked hos byggnadsnämnden.
Om byggnaden har tagits i bruk innan slutbesked lämnats debiteras en sanktionsavgift
enligt 9 kap. Plan- och byggförordningen.
Detta beslut annonseras offentligt i Post- och Inrikes Tidningar.
Beslutet vinner laga kraft tidigast fyra veckor efter annonseringen, om ingen har
överklagat beslutet innan dess.
Angränsande markägare kommer att underrättas om annonseringen.
Tidigast fyra veckor efter annonseringen i Post och Inrikes tidningar får åtgärden i
beslutet påbörjas, om startbesked har meddelats.
Även om beslutet inte har vunnit laga kraft efter fyra veckor får byggherren, på egen
risk, påbörja arbetet om startbesked har meddelats.
Du kan själv kontrollera datumet för annonsering på:
https://poit.bolagsverket.se/poit/
Byggherre kallas den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivningseller markarbeten.

Beslutsunderlag
Ansökan, inkom 2019-01-21
Fasadritning, inkom 2019-01-21
Plan- och sektionsritning, inkom 2019-01-21
Situationsplan, inkom 2019-01-21
Anmälan om kontrollansvarig, inkom 2019-01-15
Yttrande från Knås 183:82, inkom 2018-02-13
Yttrande från Knås 183:80, inkom 22019-02-14
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Yttrande från Nodava, inkom 2019-02-08
Yttrande från sökande, inkom 2019-03-11

Ordförandeberedningens förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår att sökt bygglov för nybyggnad av enbostadshus avslås
med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen.

Yrkanden
Joakim Turesson (M) yrkar att sökt bygglov beviljas.
Anna-Carin Rydstedt (S) yrkar att Joakim Turessons yrkande bifalls.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att Joakim Turessons yrkande
att bevilja sökt bygglov bifalls.

Sändlista
Sökanden: Pether Öman, Generatorgatan 1A lgh 1102, 771 34 Ludvika
Kontrollansvarig
Fastighetsägare av Knås 183:83 och Knås 183:80
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§ 58

MK BN 2019/00049-14

Kråkberg 1:44, Bygglov för nybyggnad av enbostadshus
Beslut
Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 b § punkt 1 plan- och bygglagen.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Byggherren kontaktar byggnadsinspektör janolof.berglund@mora.se tfn 0250-26278 för tekniskt samråd. Vid det tekniska samrådet
ska den kontrollansvarige närvara.
Innan tekniskt samråd ska följande handlingar lämnas in:


Kontrollplan PBL

Byggnationen får inte påbörjas utan att startbesked meddelats. 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: Magnus Birkeholm.
Avgiften för bygglovet är 24 533 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Faktura skickas separat.
Ärendet blev komplett den 2019-03-11.
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.

Sammanfattning av ärendet
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten
Kråkberg 1:44 i Mora kommun. Byggnaderna uppförs i en våning och får en
sammanlagd byggnadsarea på cirka 279 kvadratmeter. Byggnaderna får sadeltak som
täcks svarta tvåkupiga betongpannor. Fasaden utförs med liggande träpanel som målas
i vit kulör.

Planförhållanden
För området gäller detaljplan Sp 120.
Enligt detaljplanen: Byggnad får inte uppföras till större höjd än 3,9 meter.
Byggnaden föreslås uppföras ca 4 meter från gränsen mot Kråkberg 34:44.

Remisser och yttranden från grannar
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra
sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen.
Yttrande från Kråkberg 34:44
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Yttrande ang bygglov för nybyggnad av enbostadshus Kråkberg 1:44. Vi godkänner att
avståndet till tomtgränsen blir tre meter vad gäller garaget. Bostadshuset vill vi ska
placeras minst fyra meter från tomtgränsen.
Yttrande från Nodava
Nodava har inga invändningar på sökt åtgärd, men bifogar information om hur
anslutning ska utföras.

Motiv för beslut
Lagstöd
Enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen: Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett
område med detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en
fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen
fastighetsbildningslagen (1970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje
stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket,
13, 17 och 18 §§.
Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b eller
c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första
stycket 1. Lag (2014:900).
Enligt 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen: Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a
§ 2 får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller
områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller
områdesbestämmelsernas syfte och
1. avvikelsen är liten, eller
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna
användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900).
39§ BYGGNADSSTADGAN
Enligt 16 kap 14 §, punkten 5 plan- och bygglagen, ska bestämmelserna i 17 kap 4 § i
den upphävda plan- och bygglagen gälla för vissa stads- och byggnadsplaner, vilket
innebär att 39 § byggnadsstadgan ska tillämpas som bestämmelse i detaljplanen. I 39 §
föreskrivs att byggnad, som inte skall sammanbyggas eller kan förväntas komma att
sammanbyggas med byggnad på granntomt, inte får läggas på mindre avstånd från
gränsen mot denna än som motsvarar hälften av den för byggnaden tillåtna största
höjden och inte närmare gränsen än 4,5 meter samt att avståndet mellan byggnader på
samma tomt inte ska vara mindre än den för någondera byggnaden tillåtna största
höjden.
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Motivering
Byggnadsnämnden bedömer att föreslagen byggnation ej är olämplig på platsen.
Byggnadsnämnden anser att alternativ metod för uträknande av byggnadshöjd skall
tillämpas då konsekvenserna av att tillämpa beräkningsgrundande fasad på denna
hustyp blir orimliga. En beräkning skall göras utifrån en sammanvägning av
byggnadshöjd för byggnadens alla fasader. Sammantaget bedöms föreslagen
byggnation kunna tillåtas.

Upplysningar
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetens samtliga ägare.
Du som byggherre ansvarar över att kontrollera var ledningar och annan nergrävd
infrastruktur finns innan du påbörjar markarbete. Du bör även kontrollera om
fastigheten belastas av någon form av servitut.
Innan ni får påbörja åtgärden måste ett startbesked meddelas enligt 10 kap 3 § planoch bygglagen. Om åtgärden påbörjas innan startbesked lämnats debiteras en
sanktionsavgift enligt 9 kap plan- och byggförordningen.
Bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
Detta beslut annonseras offentligt i Post- och Inrikes Tidningar.
Beslutet vinner laga kraft tidigast fyra veckor efter annonseringen, om ingen har
överklagat beslutet innan dess.
Angränsande markägare kommer att underrättas om annonseringen.
Tidigast fyra veckor efter annonseringen i Post och Inrikes tidningar får åtgärden i
beslutet påbörjas, om startbesked har meddelats.
Även om beslutet inte har vunnit laga kraft efter fyra veckor får byggherren, på egen
risk, påbörja arbetet om startbesked har meddelats.
Du kan själv kontrollera datumet för annonsering på:
https://poit.bolagsverket.se/poit/
Byggherre kallas den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivningseller markarbeten.

Beslutsunderlag
Ansökan, inkom 2019-01-17
Planritning, inkom 2012019-03-11
Sektionsritning, inkom 2019-03-11
Nybyggnadskarta, Situationsplan, inkom 2019-03-11
Anmälan om kontrollansvarig, inkom 2019-01-17
Yttrande från Nodava, inkom 2019-02-04
Yttrande från Kråkberg 34:44, inkom 2019-02-11
Yttrande från Kråkberg 34:44, inkom 2019-02-13

Sändlista
Maximilian Grudin & Sara Castro Hagelby Lästmakargatan 2B 754 34 Uppsala
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§ 59

MK BN 2018/00773-54

Kråkberg 1:58, Bygglov för nybyggnad av mast
Beslut
Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 c § punkten 1. plan- och bygglagen.
Byggnationen får inte påbörjas utan att startbesked meddelats.
Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.
Innan startbesked utfärdas ska följande lämnas in till Stadsbyggnadsförvaltningen:
-

Intyg på utförd dimensioneringskontroll enligt EKS 10.

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas
byggherrens förslag till kontrollansvarig: Staffan Lundriksson.
Avgiften för bygglovet är 13 820 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Faktura skickas separat.
I detta ärende krävs utstakning, kostnader för detta ingår inte i bygglovsavgiften.

Sammanfattning av ärendet
Ansökan avser bygglov för mast och teknikbodar på fastigheten Kråkberg 1:58. Mastens
höjd blir 36 meter.
Mastens placering har reviderats från ursprunglig ansökan efter synpunkter från
Trafikverket och placeras nu ca 260 meter från Riksväg 70 och mer än 100 meter från
vattendrag.
Byggnadsnämnden har nyligen beviljat bygglov för två master i närområdet.

Planförhållanden
För området gäller detaljplan Sp 147.
Åtgärden strider mot detaljplanen.
Enligt detaljplanen ska området användas som park eller för plantering.

Remisser och yttranden från grannar
Yttrande från Försvarsmakten:
Inget att erinra mot att bygglov ges för en mast med angivna system och tekniskt data
enligt insänd remiss.
Yttrande från LVF:
LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot
etableringen.
Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera
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yttrandet vid ny prövning om regelverk gällande störningar på CNS-utrustning
förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras i hindrets närhet.
Hindermarkering skall ske i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter,
TSFS 2013:9 (omtryck av 2010:155). I de fall som hinderytor enligt ICAO Annex 14
genomträngs, skall TSFS 2010:135 följas.
Yttrande från dalaflyget:
Med hänvisning till LFV hinderanalys (D-2018-142570) så har AB Dalflyget inget att
erinra mot uppförandet av berörd mast inom Kråkberg 1:58.

Yttrande från Åke Johansson:
Enligt bygglovsansökan avses uppförande av torn och teknikbod. Enligt ritningarna blir
det s.k tornet 36 m högt. För mina ögon ser det s.k tornet ut att mera likna en mast av
något slag och eftersom både Telia och Netel AB står som byggherre respektive
entreprenör ligger det nära till hands att tro att det rör sig om en tele- och
kommunikationsmast. Då uppstår frågan varför bygga en ny telemast då det redan
finns en vid gamla återvinningscentralen i Kråkberg.
Det finns inte heller angivet orsaken till bygglovshandlingarna eller syftet med den
placering av byggnationen som anges i ansökan.
Ingen information har, så vitt jag vet, lämnats till de boende i området.
Den tänkta masten/tornet kommer dessutom att placeras i omedelbar närhet till
riksväg 70 vilket i och för sig innebär en viss risk eftersom tornet/masten enligt
handlingarna kommer att bli 36 m högt och måste därför placeras minst 40 m från
vägkant för att förhindra olycka och eventuella personskador om masten/tornet av
någon orsak skulle falla omkull.
Vad kommer den nya masten att innebära för boende i närområdet? Kommer den att
påverka mottagningsförhållanden för mobil- och dataanvändning i form av störningar
eller liknande?
Har syftet med den nya masten noggrant undersökts??
För egen del kommer jag nog inte att beröras i någon större utsträckning förutom att
placeringen av masten kommer att ligga mitt emot gamla Kråkbergsvägens utfart mot
riksväg 70 och utgöra ett ej efterfrågat blickfång.
Yttrande från Kråkberg 6:14:

Det har kommit till min kännedom att det söks bygglov och strandskyddsdispens för
nybyggnad av torn och teknikbod Kråkberg 1:58
Jag tycker det är anmärkningsvärt att vi som bor på Kråkbergsvägen inte har beretts
tillfälle att yttra oss i ärendet.
Jag motsätter mig att bygglov och strandskyddsdispens lämnas för torn och teknikbod.
Det är alldeles för nära befintlig bebyggelse, och förfular området markant.
Yttrande från BRF Finnsnäshöjden:
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Brf Finnsnäshöjden har beretts tillfälle att yttra sig med anledning av sökt
bygglov för torn och teknikbod på fastigheten Kråkberg 1:58.
Brf Finnsnäshöjden motsätter sig att bygglov och strandskyddsdispens lämnas
för torn och teknikbod då åtgärden strider mot gällande detaljplan och skulle
förfula området med ett 36 meter högt torn.

Yttrande från Kråkberg 35:14:
Jag motsätter mig bygglov då åtgärden strider mot detaljplan och skulle påverka min
fastighets värde mycket negativt med ett högt torn som förfular och stör utsikten från
gården.
2019-01-09 inkom sökanden med ny placering av masten.
Yttrande från försvarsmakten:
Ingen erinran mot ny placering.
Yttrande från Trafikverket:
Inga synpunkter på bygglovet.
Yttrande från LFV:
LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot
etableringen. Mora-Siljan flygplats skall remitteras i ärendet.
Yttrande från Dalaflyget:
Vi bedömer att ny placering inte påverkar tidigare flyghinderanalys.
Yttrande från Länsstyrelsen:
Länsstyrelsen vidtar med anledning av anmälan för samråd ingen åtgärd enligt
12 kap. 6 § miljöbalken.
Om ni utför åtgärden på något annat sätt än enligt anmälan och det innebär en
väsentlig ändring av naturmiljön, behöver ni göra en ny anmälan om samråd.
Länsstyrelsen tillåter att åtgärden får påbörjas omedelbart. Ni behöver inte
invänta att 6 veckor har gått sedan anmälan gjorts.
Yttrande från Annie Lindh:
Jag vet inte riktigt hur detta går till men vi har en önskan om att yttra oss om den
planerade byggnationen som avviker från gällande detaljplan.
Vi äger mark i anslutning till fastighet 1:58 och vi anser att placeringen är för nära
bebyggelse.
Ur strålningssynpunkt kommer den att beröra ett stort bebyggt område vilket gör
området osäkert för människor.
Vi vet att vi är på väg in i en massiv utbyggnad av master med 5G vilket gör att vi i
kommunen och kommuninvånare behöver se över vårt eventuella införande av detta.
Om området är klassat som parkmark så innebär väl det att det inte får byggas annat
än vad en park kräver? Detta kräver ingen park.
Flytta masten längre bort från bebyggelse eller ge inget bygglov.
Justerandes signatur
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Är detta en politisk fråga, behöver vi ev. vänta in ett svar från politikerna innan vi
bygger ut vår mastpark.
Hur får vi återkoppling på detta?

Motiv för beslut
Lagstöd
Enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen: Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett
område med detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en
fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen
fastighetsbildningslagen (1970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje
stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket,
13, 17 och 18 §§.
Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b eller
c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första
stycket 1. Lag (2014:900).
Enligt 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen: Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a
§ 2 får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller
områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller
områdesbestämmelsernas syfte och
1. avvikelsen är liten, eller
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna
användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900).
Enligt 9 kap. 31 c § plan- och bygglagen: Efter det att genomförandetiden för en
detaljplan har gått ut får bygglov utöver vad som följer av 31 b § ges för en åtgärd som
avviker från detaljplanen, om åtgärden
1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett
angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse, eller
2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som
utgör ett lämpligt komplement till den användning som har
bestämts i detaljplanen. Lag (2014:900).

Motivering
Byggnadsnämnden anser, efter det att placering ändrats och flyttats längre ifrån
utfarten från Kråkberg till RV 70, att masten ej kan anses ha en betydande påverkan på
landskapsbilden. Byggnadsnämnden bedömer att placeringen är så långt från
bebyggelse att omgivningspåverkan ej blir betydande. Bygglov bör kunna beviljas.
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Upplysningar
Innan ni får påbörja åtgärden måste ett startbesked meddelas enligt 10 kap. 3 § Planoch bygglagen. Om åtgärden påbörjas innan startbesked lämnats debiteras en
sanktionsavgift enligt 9 kap. Plan- och byggförordningen.
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetens samtliga ägare.
Du som byggherre ansvarar över att kontrollera var ledningar och annan nergrävd
infrastruktur finns innan du påbörjar markarbete. Du bör även kontrollera om
fastigheten belastas av någon form av servitut.
Bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
Detta beslut annonseras offentligt i Post- och Inrikes Tidningar.
Beslutet vinner laga kraft tidigast fyra veckor efter annonseringen, om ingen har
överklagat beslutet innan dess.
Angränsande markägare kommer att underrättas om annonseringen.
Tidigast fyra veckor efter annonseringen i Post och Inrikes tidningar får åtgärden i
beslutet påbörjas, om startbesked har meddelats.
Även om beslutet inte har vunnit laga kraft efter fyra veckor får byggherren, på egen
risk, påbörja arbetet om startbesked har meddelats.
Du kan själv kontrollera datumet för annonsering på:
https://poit.bolagsverket.se/poit/
Byggherre kallas den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivningseller markarbeten.

Beslutsunderlag
Ansökan, inkom 2018-10-01
Ansökan, inkom igen 2019-01-09
Situationsplan reviderad, inkom 2019-01-09
Ritning mast, inkom 2019-01-09
Ritning bod, inkom 2019-01-09
Yttrande från LVF, inkom 2018-10-17
Yttrande från Dalaflyget, inkom 2018-10-18
Yttrande från Åke Johansson, inkom 2018-10-23
Yttrande från Kråkberg 6:14, inkom 2018-10-25
Yttrande från BRF Finnsnäshöjden, inkom 2018-10-25
Yttrande från Trafikverket, inkom 2018-10-29
Yttrande från Kråkberg 35:14, inkom 2018-11-14
Yttrande från Försvarsmakten, inkom 2018-11-12
Yttrande från Försvarsmakten, inkom 2019-02-19
Yttrande från Trafikverket, inkom 2019-01-29
Yttrande från Dalaflyget, inkom 2019-01-15
Yttrande från LVF, inkom 2019-01-16
Yttrande från Länsstyrelsen, inkom 2019-01-17
Yttrande från Annie Lindh, inkom 2019-02-01

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

58(
115)

PROTOKOLL
BYGGNADSNÄMNDEN 2019-2022
Sammanträdesdatum: 2019-03-27
Dokument nr: MK BN 2015/01051-116

Ordförandeberedningens förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår att sökt bygglov för nybyggnad av mast avslås.

Yrkanden
Torbjörn Ulriksen (C) yrkar att sökt bygglov beviljas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att Torbjörn Ulriksen (C)
yrkande att bevilja sökt bygglov bifalls.

Sändlista
Sökande: Telia Sverige AB, c/o Netel AB, Fågelviksvägen 9, 143 53, Norsborg
Fastighetsägaren
Kråkberg 6:14, BRF Finnsnäshöjden, Kråkberg 35:14, Annie Lindh
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§ 60

MK BN 2018/01010-17

Långlet 43:6, Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus
Beslut
Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen meddelas att den
föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen med nedanstående villkor:
Villkor:
1.
2.
3.
4.

Byggnaden ska uppföras i träfasad.
Byggnaden ska uppföras med sadeltak.
Byggnaden får uppföras i högst en våning.
Byggnaden får uppföras i följande kulörer; faluröd, grå, obehandlat trä

Avgiften för förhandsbeskedet är 6 757 kronor enligt fastställd taxa av
kommunfullmäktige.
Ärendet blev komplett den 2018-12-21.
Handläggningstiden för ärendet har förlängts den 2019-03-01.
Det bedöms att ärendet har handlagts inom lagstiftad tid i enlighet med 9 kap. 27 §
plan- och bygglagen.

Sammanfattning av ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på den obebyggda
fastigheten Långlet 43:6 i Norra Garberg.

Planförhållanden
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.
Området är inom delområde Sf 6 Norra Garberg enligt antagen översiktsplan för Mora
kommun som vann laga kraft 19 juli 2006.
Enligt översiktsplanen: Enstaka ny bebyggelse bör uppföras i anslutning till befintlig
bebyggelse och tillåtas endast om det inte utgör hinder för friluftslivet.
Området är av riksintresse för friluftslivet samt av riksintresse för turism och friluftsliv
enligt 4 kap. 2 § Miljöbalken.
Området är utom utbredningsområde för 100-årsflöde.
Området ligger inom en fornlämning som består av gamla inägor till fäboden.
Möjlighet för anslutning till allmänna vattenledningar finns inte.

Remisser och yttranden från grannar
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra
sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen.
Yttrande från LRF:
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

60(
115)

PROTOKOLL
BYGGNADSNÄMNDEN 2019-2022
Sammanträdesdatum: 2019-03-27
Dokument nr: MK BN 2015/01051-116

Vi har inget att erinra då vi bedömer att området saknar betydelse för jordbruket.
Yttrande från Länsstyrelsen:
Då fastigheten för det aktuella bygglovet ligger inom en fornlämning som består av det
gamla inägorna till fäboden Norra Garberg ska markägaren ansöka om tillstånd för
förändring av fornlämning. Norra Garberg har belägg från 1600-talet.
Yttranden från fastighetsägare av Långlet 62:7, 46:9, 56:1, 56:2, 78:9 och
83:6:
Vi motsätter oss att det ska bli nybyggnad på denna fastighet, även på andra fastigheter
belägna inom området ”gerdä” i Norra Garberg.
Det har sagts sen långt tillbaka i tiden, och de som byggt eller flyttat hus, har varit
hänvisade av Byggnadsnämnden till andra områden i fäboden eller sätta byggnader i
anslutning till befintliga byggnader på fastigheten. Hänvisar även till Översiktsplan för
Mora kommun.
Vill även framföra oron över vilken typ av hus är tänkt att uppföras nu och i framtiden,
eftersom det redan har satts upp byggnader och master som inte alls smälter in i
miljön. Vi undrar då hur man får tillstånd till dylikt, då vi vet att det i alla fall var en
policy tidigare från Byggnadsnämnden att byggnationer skulle smälta in i fäbodmiljön?
Det börjar se ut som i Fryksås, förstå vår oro!

Motiv för beslut
Enligt 2 kap. 2 § plan- och bygglagen och 3 kap. 1 § miljöbalken ska prövningen
av lov eller förhandsbesked syfta till att mark- och vattenområden används för det eller
de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och
behov. Företräde ska ges sådan användning som från allmän synpunkt medför en god
hushållning.
Enligt 2 kap. 5 § plan- och bygglagen Vid planläggning och i ärenden om bygglov
eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till
mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till
1. människors hälsa och säkerhet,
2. jord, berg- och vattenförhållandena,
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering,
elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt,
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt
bullerstörningar, och
5. risken för olyckor, översvämning och erosion.
Enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen: Om den som avser att vidta en
bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga
om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.

Motivering
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och
vattenresurserna enligt 3 kap. miljöbalken samt med den kommunala
översiktsplanen. Det bedöms att sökt förhandsbesked uppförs i anslutning till befintlig
bebyggelse.
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Upplysningar
Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den
kommande bygglovsprövningen om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag
då förhandsbeskedet vann laga kraft.
Detta beslut annonseras offentligt i Post- och Inrikes Tidningar.
Beslutet vinner laga kraft tidigast fyra veckor efter annonseringen, om ingen har
överklagat beslutet innan dess.
Angränsande markägare kommer att underrättas om annonseringen.
Du kan själv kontrollera datumet för annonsering på:
https://poit.bolagsverket.se/poit/

Beslutsunderlag
Ansökan, inkom 2018-12-21
Beslut om förlängd handläggningstid, daterat 2019-03-01
Situationsplan, inkom 2018-12-21
Yttrande från fastighetsägarna till Långlet 62:7, 46:9, 56:1, 56:2, 78:9, och 83:6, inkom
2019-02-27
Yttrande från Länsstyrelsen, inkom 2019-02-11
Yttrande från LRF, inkom2019-02-05
Yttrande från Nodava, inkom 2019-01.14

Sändlista
Sökanden
Fastighetsägarna till Långlet 62:7, 46:9, 56:1, 56:2, 78:9, och 83:6

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

62(
115)

PROTOKOLL
BYGGNADSNÄMNDEN 2019-2022
Sammanträdesdatum: 2019-03-27
Dokument nr: MK BN 2015/01051-116

§ 61

MK BN 2019/00111-16

Vinäs 133:3, Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus
Beslut
Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § Plan- och bygglagen meddelas att den
föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen med nedan givna villkor.
Villkor:
•
•

Byggnaden ska uppföras med sadeltak och träfasad.
Befintlig infart till fastigheten Vinäs 133:3 ska användas.

Avgiften för förhandsbeskedet är 7 673 kronor enligt fastställd taxa av
kommunfullmäktige.
Ärendet blev komplett den 2019-02-07.
Det bedöms att ärendet har handlagts inom lagstiftad tid i enlighet med 9 kap. 27 §
plan- och bygglagen.

Sammanfattning av ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Vinäs
133:3.

Planförhållanden
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.
Området är inom delområde Bs 1 enligt antagen översiktsplan för Mora kommun som
vann laga kraft 19 juli 2006. Delar av platsen är i översiktsplanen utpekat som
jordbruksmark och fastigheten ligger inom samlad bebyggelse. Området ingår i
jordbruksinventerings från -76 och är av klassen B.
Området är av riksintresse för friluftslivet samt av riksintresse för turism och friluftsliv
enligt 4 kap. 2 § Miljöbalken.
Området är utom utbredningsområde för 100-årsflöde.
Inga kända fornlämningar finns på platsen.
Möjlighet för anslutning till allmänna vattenledningar finns.

Remisser och yttranden från grannar
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra
sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen.
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Yttrande från Miljönämnden:
1.

Byggande på åkermark ska undvikas. Aktuellt område är dessutom i förslag till
fördjupad översiktsplan utpekat som värdefull jordbruksmark som ej får
bebyggas.

I Dalarnas län täcker åkermarken 2 % av ytan. Förutom att åkermarken behövs till mat
och djurfoder så är det öppna landskapet av stor betydelse som attraktionskraft för
turism. Odlingslandskapet hyser även många viktiga naturmiljöer.
Värnandet av jordbruksmark är av nationellt intresse och får tas i anspråk för
bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. (3 kap. 4 § miljöbalken).
I Mora kommuns strategi, hållbara Mora finns följande riktlinje: Kommunen ska vid
planering och tillståndsprövning av bebyggelse noga överväga och värna:
• värden i skogsområden och jordbruksmark med hotade arter och särskilda natur-,
kulturmiljö-och friluftsvärden.
• att förutsättningar för jordbruket inte försämras på lång sikt. Undantag bör göras
endast om starka allmänna intressen motiverar detta.
Yttrande från Nodava:
Möjlighet för anslutning finns till Moravatten AB:s VA-ledningar i direkt anslutning till
fastighetsgräns.
Förhandsbesked tillstyrkes med ovanstående erinringar.
Yttrande från LRF:
Vi ställer oss fortsatt tveksamma till att bebygga avsett skifte. Byggnation på
jordbruksmark bör undvikas. Om bygglov beviljas på ett ställe är risken stor att fler
följer efter och alltmer åkermark bebyggs.
Området är beläget i ett område med öppen, odlad mark i Vinäs by. Det finns en risk
att det medför negativa konsekvenser för framtida användning av omgivande
jordbruksmark.
I Mora Kommun har nedläggningen av lantbruk varit stor under en lång följd av år.
Sökt förhandsbesked avser en tydlig expansion av bebyggelse ut över brukad
jordbruksmark. Att planerad bebyggelse hamnar i ett utpräglat jordbruksmarksområde
innebär ofta, fön eller senare, inverkan på förutsättningarna att bedriva jordbruk. Med
tanke på vår och kommande generationers verksamhet är det nödvändigt att värna om
den goda åkermark som finns. Odlingsmark av hög kvalitet är en viktig kugge för att få
godtagbar ekonomisk avkastning. Mindre tillgång till odlingsbar mark minskar
möjligheterna att kunna bedriva uthålligt jordbruk. Det öppna landskapet är viktigt för
trivseln och inte minst för turistnäringen.
Yttrande från Vinäs 257:1:
Godkänner inte den skissade dragningen, infart bil.
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Motiv för beslut
Lagstöd
Enligt 2 kap. 2 § plan- och bygglagen och 3 kap. 1 § miljöbalken ska prövningen
av lov eller förhandsbesked syfta till att mark- och vattenområden används för det eller
de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och
behov. Företräde ska ges sådan användning som från allmän synpunkt medför en god
hushållning.
Enligt 2 kap. 5 § plan- och bygglagen Vid planläggning och i ärenden om bygglov
eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till
mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till
1. människors hälsa och säkerhet,
2. jord, berg- och vattenförhållandena,
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering,
elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt,
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt
bullerstörningar, och
5. risken för olyckor, översvämning och erosion.
Enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen: Om den som avser att vidta en
bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga
om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.
Enligt 3 kap 4§ Miljöbalken: Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse.

Motivering
Byggnadsnämnden bedömer att föreslagen byggnation, som ligger i direkt anslutning
till befintlig bebyggelse och nära mark där nyligen positivt förhandsbesked beviljats för
bostadsändamål, är lämplig på platsen. Föreslagen byggnation kan anses vara en
lämplig komplettering till befintlig bebyggelse.

Upplysningar
Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den
kommande bygglovsprövningen om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag
då förhandsbeskedet vann laga kraft.
Detta beslut annonseras offentligt i Post- och Inrikes Tidningar.
Beslutet vinner laga kraft tidigast fyra veckor efter annonseringen, om ingen har
överklagat beslutet innan dess.
Angränsande markägare kommer att underrättas om annonseringen.
Du kan själv kontrollera datumet för annonsering på:
https://poit.bolagsverket.se/poit/

Beslutsunderlag
Ansökan, inkom 2019-02-07
Situationsplan, inkom 2019-02-07
Grannyttrande från Mora kommun, inkom 2019-02-20
Grannyttrande från Vinäs S:20, inkom 2019-02-20
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Yttrande från Miljönämnden, inkom 2019-02-25
Grannyttrande från Vinäs 257:1
Yttrande från Nodava, inkom 2019-03-05
Yttrande från LRF, inkom 2019-03-07

Sändlista
Sökanden: Tommy Herrdin, Vinäs Byväg 45, 792 91 Mora
Ägare till fastigheterna Vinäs 257:1 och Vinäs S:20
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§ 62

MK BN 2018/00788-22

Vinäs 173:7, Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus
Beslut
Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen meddelas att den
föreslagna åtgärden inte kan tillåtas på den avsedda platsen.
Avgiften för prövningen är 5 115 kronor enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige.
Ärendet blev komplett den 2019-02-04.
Det bedöms att ärendet har handlagts inom lagstiftad tid i enlighet med 9 kap. 27 §
plan- och bygglagen.

Sammanfattning av ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på den obebyggda
fastigheten Vinäs 173:7.

Planförhållanden
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.
Området är inom delområde Bs 1 enligt antagen översiktsplan för Mora kommun som
vann laga kraft 19 juli 2006.
Området är av riksintresse för friluftslivet samt av riksintresse för turism och friluftsliv
enligt 4 kap. 2 § Miljöbalken.
Området är utom utbredningsområde för 100-årsflöde.
Fastigheten ligger inom område som har genomgått en jordbruksinventering -76 och är
av klassen B.
Inga kända fornlämningar finns.
Möjlighet för anslutning till allmänna vattenledningar finns.

Remisser och yttranden från grannar
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra
sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen.
Yttrande från Miljönämnden:
Mora Orsa miljönämnd beslutar att lämna följande synpunkt med anledning av sökt
förhandsbesked:
1.

Byggande på åkermark ska undvikas. Aktuellt område är dessutom i förslag till
fördjupad översiktsplan utpekat som värdefull jordbruksmark som ej får
bebyggas.
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I Dalarnas län täcker åkermarken 2 % av ytan. Förutom att åkermarken behövs till mat
och djurfoder så är det öppna landskapet av stor betydelse som attraktionskraft för
turism. Odlingslandskapet hyser även många viktiga naturmiljöer.
Värnandet av jordbruksmark är av nationellt intresse och får tas i anspråk för
bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. (3 kap. 4 § miljöbalken).
I Mora kommuns nyligen antagna Strategi, hållbara Mora finns följande riktlinje:
Kommunen ska vid planering och tillståndsprövning av bebyggelse noga överväga
och värna:
• värden i skogsområden och jordbruksmark med hotade arter och särskilda natur-,
kulturmiljö- och friluftsvärden.
• att förutsättningar för jordbruket inte försämras på lång sikt. Undantag bör göras
endast om starka allmänna intressen motiverar detta.
Yttrande från LRF:
Vi finner det olämpligt att bebygga avsett skifte. Byggnation på jordbruksmark bör
undvikas.
Avsedd mark är en del av ett sammanhängande åkerskifte, beläget i ett område med
öppen, odlad mark i Vinäs by. Det finns en risk att det medför negativa konsekvenser
för framtida användning av omgivande jordbruksmark.
I Mora Kommun har nedläggningen av lantbruk varit stor under en lång följd av år.
Sökt förhandsbesked avser en tydlig expansion av bebyggelse ut över brukad
jordbruksmark. Att planerad bebyggelse hamnar i ett utpräglat jordbruksmarksområde
innebär ofta, förr eller senare, inverkan på förutsättningarna att bedriva jordbruk. Med
tanke på vår och kommande generationers verksamhet är det nödvändigt att värna om
den goda åkermark som finns. Odlingsmark av hög kvalitet är en viktig kugge för att få
godtagbar ekonomisk avkastning. Mindre tillgång till odlingsbar mark minskar
möjligheterna att kunna bedriva uthålligt jordbruk. Det öppna landskapet är viktigt för
trivseln och inte minst för turistnäringen.
Yttrande från Nodava:
Möjlighet för anslutning finns till Moravatten AB:s VA-ledningar i direkt anslutning till
fastighetsgräns.
Förhandsbesked tillstyrkes med ovanstående erinringar.
Yttrande från Vinäs 177:2:
Vi bor på fastigheten bredvid med uthus, stall och hästar, Vinäs 177:2. Vi motsätter oss
inte förhandsbeskedet/bygglovet över nybyggnation på den anvisade platsen på
ritningen men vi vill att man tar hänsyn till befintlig bebyggelse som omfattar
djurhållning och gödsellukt. Förutom vår gård i direkt anslutning på ena sidan med 4
hästar har även gården på andra sidan av Vinäs 173:7 stall med plats för 5 hästar, för
tillfället dock endast 2 uppstallade.
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Vi försöker hålla det rent och välskött runt gården och hästarna för att hålla en god
relation med de närmaste grannarna vi har i nuläget. Det tycker jag vi lyckats bra med
hittills då vi även lånar och sköter om delar av deras mark runt vår gård.
Men det är inte alltid som grannar uppskattar det som hästarna för med sig. En dag
med rätt väder och förutsättningar tycker de flesta att det är idylliskt och trevligt med
betande hästar i sommarhagar alternativt häst och släde i juletider. Men det är ju
tyvärr rätt ofta lite mer ogynnsamt väder.
På våren rinner smältvattnet från ängen ovanför oss/andra sidan ner genom vår hage
och tillsammans med det som smälter i hagen (vinterns frusna hästkiss och hästbajs)
rinner det ut ungefär mitt på tomten som förhandsbeskedet gäller. Dock nedanför
rutan som är inritad som tilltänkt tomt. Hittills har det inte varit någon fara då den
ängen ändå gödslas och slås. Nu är det som tur var inga stora mängder det rör sig om
men kan tänka mig att det kan bli tillräckligt för att irritera eventuell husbyggare om de
har andra planer för marken nedanför hustomten. Förutom smältvatten är det även lite
starkare lukter runt gården när saker och ting tinar upp.
Periodvis fodrar vi med hösilage, en lite mildare variant av kornas ensilage, som ibland
kan lukta lite fränare och det kan kännas om vinden ligger fel. Vi fodrar oftast med det
under de kalla månaderna och vi upplever att det luktar mindre då. Men ibland finns
det balar kvar när det blir varmare och då luktar de tyvärr lite starkare.
På sommaren är det en period då det kan upplevas som lite mer flugor runt oss än vid
de vanliga bostadshusen.
Några gånger under våren kör vi också ut vår dyngstack på ängen bakom vårt härbre
och garage som är närmast tänkt bostadstomt och det blir en hög där som bonden
sedan kommer och hämtar på vår eller höst beroende på när det ska plöjas på de åkrar
han slår i byn. Har legat en hög där fram till senaste hämtningen i nov/dec nån gång.
Den placeringen är såklart möjlig att ändra. Det är svårare med övriga ovan nämnda
saker.
Det finns ju även några rättsfall, bla de två nedan, inom området som tas upp som
exempel i Boverkets vägledning för planering för och invid djurhållning.
2302-10, Förhandsbesked enligt plan och bygglagen avseende
tillstånd att uppföra enbostadshus i närhet till djurhållning
Kammarrätten i Göteborg
Dom: 2011-02-07
Frågan i målet var om det finns hinder enligt 2 kap 3 § PBL och 3 kap 1 § miljöbalken
mot att bevilja sökt tillstånd främst på grund av närheten till djurhållningen. Avståndet
mellan den tänkta avstyckningen och fastigheten där djurhållning bedrivs var 380
meter. Vid förhandlingstillfället fanns 438 nötkreatur på fastigheten. Kammarrätten
konstaterar att avståndet överstiger det av Socialstyrelsen rekommenderade avståndet
på 200 meter. Samtidigt poängteras att Socialstyrelsens rekommenderade avstånd inte
är ett absolut mått utan endast en riktlinje. Kammarrätten menar att skyddsavståndet
bör anpassas till storleken på djurhållningen. Kammarrätten konstaterar vidare att
djurhållningen är en etablerad verksamhet och toleransen mot olägenheter i form av

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

69(
115)

PROTOKOLL
BYGGNADSNÄMNDEN 2019-2022
Sammanträdesdatum: 2019-03-27
Dokument nr: MK BN 2015/01051-116

gödsellukt med mera måste därför vara förhållandevis hög för dem som väljer att
bosätta sig i det område där fastigheten är belägen. Rätten hänvisar i detta avseende till
förarbetena till PBL där det framgår att viss gödsellukt måste godtas i
jordbruksområden så länge det inte innebär en sanitär olägenhet. Rätten pekar också
på att det i närområdet för den tänkta avstyckningen finns befintlig bostadsbebyggelse.
Kammarrätten ansåg ej heller att den tänkta avstyckningen skulle inverka på
möjligheterna att bedriva djurhållning i området. Kammarrätten fann därför inga
hinder för det sökta tillståndet.
M4048-2007 Hästar 20 meter från bostad
Miljööverdomstolen
Dom: 2008-06-17
Stallbyggnaden låg 20 meter från närmaste bostadshus. Kommunen beslutade att inte
meddela förbud mot hästhållningen. Ärendet överklagades till länsstyrelsen och sedan
till miljödomstolen. Båda instanserna avslog överklagan. Miljööverdomstolen avgjorde
ärendet i juni 2008.
Miljööverdomstolen kunde på plats konstatera att området har en lantlig karaktär och
att det inom byn fanns ytterligare en hästgård med plats för upp till fem hästar. Ett
visst inslag av ljud och lukt från hästar får därför anses ingå som ett naturligt inslag i
byn med omnejd. Under förutsättning att stallbyggnadens södra gavels ventil
utrustades med en s.k. ljudfälla bedömde Miljööverdomstolen att det antal hästar om
14 stycken som vid tillfället fanns inhysta inte gav upphov till sådana olägenheter att
ytterligare försiktighetsåtgärder eller förbud skulle behövas.

Motiv för beslut
Lagstöd
Enligt 2 kap. 2 § plan- och bygglagen och 3 kap. 1 § miljöbalken ska prövningen
av lov eller förhandsbesked syfta till att mark- och vattenområden används för det eller
de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och
behov. Företräde ska ges sådan användning som från allmän synpunkt medför en god
hushållning.
Enligt 2 kap. 5 § plan- och bygglagen Vid planläggning och i ärenden om bygglov
eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till
mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till
1. människors hälsa och säkerhet,
2. jord, berg- och vattenförhållandena,
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering,
elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt,
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt
bullerstörningar, och
5. risken för olyckor, översvämning och erosion.
Enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen: Om den som avser att vidta en
bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga
om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

70(
115)

PROTOKOLL
BYGGNADSNÄMNDEN 2019-2022
Sammanträdesdatum: 2019-03-27
Dokument nr: MK BN 2015/01051-116

Enligt 3 kap 4§ Miljöbalken: Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse.

Motivering
Området är i översiktsplanen utpekat som jordbruksmark och inom samlad bebyggelse.
Bygglovenheten gör bedömningen att jordbruksmarken är brukningsvärd
jordbruksmark på grund av markens läge och beskaffenhet.
Brukningsvärd jordbruksmark får endast tas i anspråk för bebyggelse eller
anläggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta
behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att
annan mark tas i anspråk.
Det bedöms inte att sökt enbostadshus är ett väsentligt samhällsintresse. Enligt dom
från Mark- och miljööverdomstolen, (P 4087–15) kan ett enda bostadshus inte utgöra
ett väsentligt samhällsintresse.
Åtgärden kan inte anses vara förenlig med 2 kap. Plan- och bygglagen samt 3 kap.
Miljöbalken och ett positivt förhandsbesked bör därför inte tillåtas.

Upplysningar
Detta beslut kan överklagas enligt 13 kap 3 § plan-och bygglagen.
Besvärshänvisning bifogas.

Beslutsunderlag
Ansökan, inkom 2018-10-09
Yttrande från Miljönämnden, inkom 2018-11-08
Situationsplan, inkom 2019-02-04
Yttrande från LRF, inkom 2019-02-11
Yttrande från Vinäs S:17, inkom 2019-02-11
Yttrande från Nodava, inkom 2019-02-18
Yttrande från Vinäs 177:2, inkom 2019-02-20

Ordförandeberedningens förslag till beslut
Ordförandeberedningen lämnar ärendet till byggnadsnämnden utan eget förslag till
beslut.

Yrkande
Christina Bröms (C) yrkar att sökt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
avslås.

Beslutsgång
Ordförande finner att Christina Bröms (C) yrkande att avslå sökt förhandsbesked
bifalls.

Sändlista
Sökande: Agneta Eriksson, Legranäsvägen 34, 792 32 Mora
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§ 63

MK BN 2019/00041-15

Öna 394:10, Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad och
nybyggnad av förrådsbyggnad
Beslut
Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas
byggherrens förslag till kontrollansvarig: Jan Trapp.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende.
Byggherren kontaktar byggnadsinspektör (andreas.ytterberg@mora.se) för tekniskt
samråd. Vid det tekniska samrådet ska den kontrollansvarige närvara.
Innan eller senast till tekniskt samråd ska följande handlingar lämnas in:
1. Kontrollplan
2. Konstruktionsdokumentation gällande takkonstruktioner
3. Energiberäkning gällande tillbyggnad
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 77 669 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Faktura skickas separat.
I detta ärende krävs utstakning, kostnader för detta ingår inte i bygglovsavgiften.
Ärendet blev komplett den 2019-2019-01-15.
Handläggningstiden för ärendet har förlängts 2019-02-25.
Det bedöms att ärendet har handlagts inom lagstiftad tid i enlighet med 9 kap. 27 §
plan- och bygglagen.

Sammanfattning av ärendet
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av industribyggnad och nybyggnad av
förrådsbyggnad på den bebyggda industrifastigheten Öna 394:10.
En befintlig industri/verkstadsbyggnad byggs till med ca 513 kvm. Tillbyggnaden
kommer att inrymma garage. Tillbyggnaden förses med ett låglutande sadeltak som
bekläds med plåt likt befintlig byggnad. Tillbyggnadens väggfasader bekläds med plåt
likt befintlig byggnad.
En förrådsbyggnad om ca 720 kvm byggs i vinkel vilket ramar in fastigheten och kan
även minska buller och störning i omkringliggande område. Byggnaden uppförs med
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pulpettak. Byggnadens fasader förses med plåt likt befintlig
industri/verkstadsbyggnad. Förrådsbyggnad placeras 1,1 meter från fastighetsgräns.

Planförhållanden
För området gäller detaljplan Sp 46. Sökt åtgärd strider inte mot detaljplanen.

Remisser och yttranden från grannar
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra
sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen.
Yttrande från Nodava:
På berörd fastighet finns idag anordnat en spillvattenpumpstation med tillhörande
ledningar på platsen för den planerade byggnationen, se bifogad VA-översikt.
I samband med en genomgång av aktuellt bygglovsärende MK BN 2019 / 00041 har
Nodava AB uppmärksammat att Moravatten AB engagerats i underhållet av
spillvattenpumpstationen för fastigheten. Det framgår av gamla bygglovshandlingar att
fastighetsägaren har anordnat spillvattenpumpstationen och då inga andra
förbindelser hitintills har återfunnits rörande driften så avsäger sig Moravatten AB
härmed allt driftansvar för spillvattenpumpstationen med tillhörande trycksatt ledning.
I det fall att fastighetsägaren accepterar detta skriftligen kan Nodava AB komma att
överväga yttrandet över bygglovsansökan i övrigt. Av rättspraxis framgår att
pumpstationer som enbart försörjer en fastighet på grund av höjdsättning av
byggnader i förhållande till VA-huvudmannens självfallsnät är fastighetsägarens ansvar
att anordna erforderlig pumpning och ansvara för driften.
Bygglov tillstyrkes ej för byggnad med placering på spillvattenpumpstationen med
tillhörande trycksatt ledning utan att dessa flyttas eller säkras
Yttrande från Miljönämnden:
Om golvbrunnar kommer att installeras i garaget så ska åtgärder vidtas så att
eventuella kemikalier och föroreningar förhindras att kunna rinna ner.
Exempelvis genom att förvara kemikalierna invallade eller införskaffa täta lock att
lägga över brunnarna vid behov. Golvbrunnar bör även vara försedda med någon form
av oljespärr som hindrar att olja som rinner av fordonen letar sig ut till mark eller
recipient.

Motiv för beslut
Enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen: Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett
område med detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en
fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen
fastighetsbildningslagen (1970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och
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4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje
stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket,
13, 17 och 18 §§.
Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b eller
c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första
stycket 1. Lag (2014:900).

Motivering
Sökt bygglov överensstämmer med detaljplanen. Åtgärden bedöms inte medföra någon
betydande olägenhet för omgivningen och uppfyller de krav i 2 kap och 8 kap planoch bygglagen som anges i 9 kap. 30 § plan- och bygglagen och bygglov ska
därmed ges.

Upplysningar
Innan ni får påbörja åtgärden måste ett startbesked meddelas enligt 10 kap 3 § planoch bygglagen. Om åtgärden påbörjas innan startbesked lämnats debiteras en
sanktionsavgift enligt 9 kap plan- och byggförordningen.
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetens samtliga ägare.
Du som byggherre ansvarar över att kontrollera var ledningar och annan nergrävd
infrastruktur finns innan du påbörjar markarbete. Du bör även kontrollera om
fastigheten belastas av någon form av servitut.
Bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
Detta beslut annonseras offentligt i Post- och Inrikes Tidningar.
Beslutet vinner laga kraft tidigast fyra veckor efter annonseringen, om ingen har
överklagat beslutet innan dess.
Angränsande markägare kommer att underrättas om annonseringen.
Tidigast fyra veckor efter annonseringen i Post och Inrikes tidningar får åtgärden i
beslutet påbörjas, om startbesked har meddelats.
Även om beslutet inte har vunnit laga kraft efter fyra veckor får byggherren, på egen
risk, påbörja arbetet om startbesked har meddelats.
Du kan själv kontrollera datumet för annonsering på:
https://poit.bolagsverket.se/poit/
Byggherre kallas den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivningseller markarbeten.

Beslutsunderlag
Beslut om förlängd handläggningstid, daterat 2019-02-25
Ansökan, inkom 20189-01-15
Situationsplan, inkom 2019-01-15
Ritning förråd, inkom 2019-01-15
Ritning tillbyggnad, inkom 2019-01-15
Anmälan om kontrollansvarig, inkom 2019-01-15
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Yttrande från Miljönämnden, inkom 2019-02-05
Yttrande från Nodava, inkom 2019-02-06

Sändlista
Sökanden: Wiggs fastigheter AB, Brudtallsvägen 19, 792 32 Mora
Kontrollansvarig.
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§ 64

MK BN 2019/00069-17

Östnor 289:4, Bygglov för nybyggnad av
industri/lagerbyggnad
Beslut
Sökt bygglov beviljas för nybyggnad av industri/lagerbyggnad med stöd av 9 kap. 30 §
plan- och bygglagen.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas
byggherrens förslag till kontrollansvarig: Lennart Sticko.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Byggherren kontaktar byggnadsinspektör
(jan.olof.berglund@mora.se) för tekniskt samråd. Vid det tekniska samrådet ska den
kontrollansvarige närvara.
Innan tekniskt samråd ska följande handlingar lämnas in:
1.

Kontrollplan

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 56 159 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Faktura skickas separat.
I detta ärende krävs utstakning, Kostnader för detta ingår inte i bygglovsavgiften.
Ärendet blev komplett den 2019-02-20.
Det bedöms att ärendet har handlagts inom lagstiftad tid i enlighet med 9 kap. 27 §
plan- och bygglagen.

Sammanfattning av ärendet
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av industri/lagerbyggnad om 1174 kvm på den
obebyggda industrifastigheten Östnor 289:4. Byggnaden kommer att användas som
blockverkstad och lager av ett byggföretag. Byggnaden inrymmer lagerhall, badrum,
teknikrum och tvätthall.
Byggnadens förses med ett låglutande sadeltak som bekläds med svart papp.
Byggnadens väggfasader förses med mörkgrå (NCS S-7502-B) plåt där hörnplåtarna
blir svarta.

Planförhållanden
För området gäller detaljplan Sp 129.
Sökt åtgärd överensstämmer med detaljplanen.
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Remisser och yttranden från grannar
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra
sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Berörda sakägare har inte framfört
några synpunkter mot sökt åtgärd.

Motiv för beslut
Enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen: Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett
område med detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en
fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen
fastighetsbildningslagen (1970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje
stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket,
13, 17 och 18 §§.
Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b eller
c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första
stycket 1. Lag (2014:900).

Motivering
Det bedöms att sökt åtgärd överensstämmer med detaljplanen och att den inte kommer
att medföra någon betydande olägenhet för omgivningen samt uppfyller de krav i 2
kap och 8 kap plan- och bygglagen som anges i 9 kap. 30§ plan- och
bygglagen.
Byggnadsnämnden föreslås att bevilja sökt bygglov.

Upplysningar
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetens samtliga ägare.
Du som byggherre ansvarar över att kontrollera var ledningar och annan nergrävd
infrastruktur finns innan du påbörjar markarbete. Du bör även kontrollera om
fastigheten belastas av någon form av servitut.
Innan ni får påbörja åtgärden måste ett startbesked meddelas enligt 10 kap 3 § planoch bygglagen. Om åtgärden påbörjas innan startbesked lämnats debiteras en
sanktionsavgift enligt 9 kap plan- och byggförordningen.
Bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
Detta beslut annonseras offentligt i Post- och Inrikes Tidningar.
Beslutet vinner laga kraft tidigast fyra veckor efter annonseringen, om ingen har
överklagat beslutet innan dess.
Angränsande markägare kommer att underrättas om annonseringen.
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Tidigast fyra veckor efter annonseringen i Post och Inrikes tidningar får åtgärden i
beslutet påbörjas, om startbesked har meddelats.
Även om beslutet inte har vunnit laga kraft efter fyra veckor får byggherren, på egen
risk, påbörja arbetet om startbesked har meddelats.
Du kan själv kontrollera datumet för annonsering på:
https://poit.bolagsverket.se/poit/
Byggherre kallas den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivningseller markarbeten.

Beslutsunderlag
Ansökan, inkom 2019-01-24
Anmälan om kontrollansvarig, inkom 2019-01-24
Yttrande från Nodava, in kom 2019-02-13
Yttrande från Miljönämnden, inkom 2019-02-08
Nybyggnadskarta, inkom 2019-02-20
Situationsplan, inkom 2019-01-21
Plan- och sektionsritning, inkom 2019-01-21
Fasadritning, inkom 2019-01-21

Sändlista
Sökanden: Siljans Byggtjänst Invest AB, Grundkittvägen 6, 792 33 Mora
Kontrollansvarig

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

78(
115)

PROTOKOLL
BYGGNADSNÄMNDEN 2019-2022
Sammanträdesdatum: 2019-03-27
Dokument nr: MK BN 2015/01051-116

§ 65

MK BN 2019/00130-14

Bergkarlås 125:1, Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus
Beslut
Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen meddelas att den
föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.
Avgiften för förhandsbeskedet är 6 278 kronor enligt fastställd taxa av
kommunfullmäktige.
Ärendet blev komplett den 2019-02-25.
Det bedöms att ärendet har handlagts inom lagstiftad tid i enlighet med 9 kap. 27 §
plan- och bygglagen.

Sammanfattning av ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på den obebyggda
fastigheten Bergkarlås 125:1.

Planförhållanden
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.
Området är inom delområde Bs 3 Bergkarlås enligt antagen översiktsplan för Mora
kommun som vann laga kraft 19 juli 2006.
Enligt översiktsplan för Mora kommun ligger fastigheten inom jordbruksmark och
sammanhållen bebyggelse.
Enligt översiktsplanen: Det är av vikt att byarna även fortsättningsvis kan upplevas
som tydligt urskiljbara enheter och att det omgivande odlingslandskapet bevaras.
Viktiga utblickar, framförallt från Lissbåck bör särskilt bevaras.
Vid nyexploatering ska hänsyn tas till de allmänna intressen och miljö- och riskfaktorer
som finns inom området. Tillkommande bebyggelse ska anpassas och prövas med stor
omsorg.
Nybyggnation av bostäder bör i första hand lokaliseras till äldre gårdsplatser längs de
slingrande bygatorna. På så sätt värnas den kompakta bykärnan och bymönstret och en
levande bymiljö med bebyggelse från skilda tider skapas.
Den omgivande jordbruksmarken är viktig och i sådana delar där jordbruksmarken har
haft en viktig funktion för gårdsbildningen är utbyggnader olämpliga.
En kantzon som begränsar bebyggelsens utbredning i odlingslandskapet finns
markerad. Ingen bebyggelse bör tillkomma på eller i anslutning till kantzonerna.
Utanför kantzonerna är det olämpligt med ny bebyggelse
Planerad bebyggelse placeras precis utanför kantzonen för bebyggelsens utbredning.
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Området är av riksintresse för friluftslivet samt av riksintresse för turism och friluftsliv
enligt 4 kap. 2 § Miljöbalken.
Området är utom utbredningsområde för 100-årsflöde.
Inga kända fornlämningar finns.
Möjlighet för anslutning till allmänna vattenledningar finns inte.

Remisser och yttranden:
Yttrande från LRF:
Vi anser generellt att man bör vara mycket restriktiv med att överväga bebyggande
av öppen åkermark.
I Mora Kommun har nedläggningen av lantbruk varit stor under en lång följd av år.
Ambitionen bör vara att öka, hellre än minska, förutsättningarna för ett framtida
levande jordbruk inom kommunen.
Avsedd åkermark bedöms dock ha relativt lågt brukningsvärde genom sin storlek och
placering omgiven av skog. Avsedd bebyggelse ger därmed liten eller ingen påverkan
på jordbruket generellt i byn.
Vi har därför inget att erinra mot ansökan.
Yttrande från Miljönämnden:

Mora Orsa miljönämnd beslutar att lämna följande synpunkt:
• Byggande på jordbruksmark ska undvikas. Om bostadshuset flyttas ca
30-40 meter norrut kan planerad byggnation ske på aktuell fastighet utan
att jordbruksmark tas i anspråk.
I Dalarnas län täcker åkermarken 2 % av ytan. Förutom att åkermarken behövs till
mat och djurfoder så är det öppna landskapet av stor betydelse som
attraktionskraft för turism. Odlingslandskapet hyser även många viktiga
naturmiljöer.
Värnandet av jordbruksmark är av nationellt intresse och får tas i anspråk för
bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. (3 kap. 4 §
miljöbalken).
Området finns utpekat i Länsstyrelsens bevarandeprogram för odlingslandskapets
natur- och kulturmiljövärden från 1994.
I Mora kommuns Strategi, hållbara Mora finns följande riktlinje: Kommunen ska
vid planering och tillståndsprövning av bebyggelse noga överväga och värna:
• värden i skogsområden och jordbruksmark med hotade arter och särskilda
natur-, kulturmiljö- och friluftsvärden. Att förutsättningar för jordbruket inte försämras
på lång sikt. Undantag bör göras endast om starka allmänna intressen motiverar detta.
Yttrande från Nodava:
Föreslagen tomtplats ligger utanför antaget verksamhetsområde för den allmänna Vaanläggningen.
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Motiv för beslut
Lagstöd
Enligt 2 kap. 2 § plan- och bygglagen och 3 kap. 1 § miljöbalken ska prövningen
av lov eller förhandsbesked syfta till att mark- och vattenområden används för det eller
de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och
behov. Företräde ska ges sådan användning som från allmän synpunkt medför en god
hushållning.
Enligt 2 kap. 5 § plan- och bygglagen Vid planläggning och i ärenden om bygglov
eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till
mark som är lämpad förändamålet med hänsyn till
1. människors hälsa och säkerhet,
2. jord, berg- och vattenförhållandena,
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering,
elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt,
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt
bullerstörningar, och
5. risken för olyckor, översvämning och erosion.
Enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen: Om den som avser att vidta en
bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga
om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.
Enligt 3 kap 4§ Miljöbalken: Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse.

Motivering
Föreslagen byggnation placeras på ett mindre, väl avgränsat, jordbruksmarksområde
som kringgärdas av skog, väg och bebyggelse. Byggnadsnämnden anser att föreslagen
byggnation är en lämplig komplettering till befintlig byggnation och bör kunna tillåtas.

Upplysningar
Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den
kommande bygglovsprövningen om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag
då förhandsbeskedet vann laga kraft.
Detta beslut annonseras offentligt i Post- och Inrikes Tidningar.
Beslutet vinner laga kraft tidigast fyra veckor efter annonseringen, om ingen har
överklagat beslutet innan dess.
Angränsande markägare kommer att underrättas om annonseringen.
Du kan själv kontrollera datumet för annonsering på:
https://poit.bolagsverket.se/poit/

Beslutsunderlag
Ansökan, inkom 2019-02-13
Situationsplan, inkom 2019-02-25
Yttrande från LRF, inkom 2019-03-11
Yttrande från Miljönämnden, inkom 2019-03-01
Yttrande från Nodava, inkom 2019-02-27
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Sändlista
Sökanden: Markus Andersson, Linkällarevägen 16, 792 97 Mora
Fastighetsägaren
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§ 66

MK BN 2019/00063-28

Gesunda 8:1, Bygglov för nybyggnad av mast och två
teknikbodar
Beslut
Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 c § punkten 1. plan- och bygglagen.
Byggnationen får inte påbörjas utan att startbesked meddelats.
Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.
Innan startbesked utfärdas ska följande lämnas in till Stadsbyggnadsförvaltningen:
-

Intyg på utförd dimensioneringskontroll enligt EKS 10.

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas
byggherrens förslag till kontrollansvarig: Staffan Lundriksson.
Avgiften för bygglovet är 13 820 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Faktura skickas separat.
I detta ärende krävs utstakning, kostnader för detta ingår inte i bygglovsavgiften.

Sammanfattning av ärendet
Ansökan avser mast och 2 st teknikbodar på fastigheten Gesunda 8:1 i Mora kommun.
Masten blir 54 m högt och stagad, användning för elektronisk kommunikation. Två
teknikbodar byggs intill. Fasaderna och taken kläs med grå plåt. Byggnadsarean blir ca
12 m2 för mastens fundament och 2 x 6,8 m2 för teknikbodar enligt bifogade
bygglovshandlingar.
Enligt beslut från Länsstyrelsen daterat 2019-03-04, med anledning av anmälan för
samråd, vidtar Länsstyrelsen ingen åtgärd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

Planförhållanden
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.
Området är inom delområde Bs 13 enligt antagen översiktsplan för Mora kommun som
vann laga kraft 19 juli 2006.
Lis-Plan laga kraft 2014-12-29 Delområde D35
Området är av riksintresse för friluftslivet samt av riksintresse för turism och friluftsliv
enligt 4 kap. 2 § Miljöbalken.
Området är utom utbredningsområde för 100-årsflöde.
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Remisser och yttranden från grannar
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra
sig enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen. Berörda sakägare har inte framfört några
synpunkter mot sökt åtgärd.
Yttrande från försvarsmakten
Yttrande avseende bygglov för telekommunikationsmast på fastigheten Gesunda 8:1,
Mora kommun, Dalarnas län
Försvarsmakten har inget att erinra mot att bygglov ges för en mast med angivna
system och tekniska data enligt insänd remiss, på ovan nämnd fastighet och nedan
angiven position (RT90 2,5 GonV) och totalhöjd (meter över marken).
X:6752847. Y:1430326. Totalhöjd (m) 54.
Detta yttrande gäller dock bara ovan angiven position och höjd. Flyttas positionen i
någon riktning mer än 30 m alternativt om totalhöjden ändras måste Försvarsmakten
få in en ny remiss.
Tidigast när exakt tidpunkt för resning, position och höjd är fastställd och senast 4
veckor före resningen ska en flyghinderanmälan insändas av den sökande enligt
Luftfartsförordningen 6 kap 25 §.
Avseende hindermarkering hänvisas till transportstyrelsens föreskrifter.
Yttrande från LFV
LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot
etableringen.
Yttrande från Dalaflyget
Med hänvisning till erhållen flyghinderanalys (LFV dok.nr. D-2019-154071) så har
Dalaflyget, Mora-Siljan flygplats, inget att erinra mot uppförandet av berörd telemast.
Yttrande från Länsstyrelsen Dalarnas län.
Angående bygglov inom rubricerad fastighet.
Ur kulturmiljösynpunkt har Länsstyrelsen inget att erinra mot bygglovet.

Motiv för beslut
Lagstöd
Enligt 9 kap. 31 § plan- och bygglagen:
Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden
1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§,
12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i
områdesbestämmelser. Lag (2014:900).
Enligt 2 kap. 6 § plan- och bygglagen:
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Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som inte
kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på
den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en
god helhetsverkan,
2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra
olyckshändelser,
3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av
stridshandlingar,
4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och
hygienförhållanden,
5. möjligheterna att hantera avfall,
6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,
7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att
använda området, och
8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar.
Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar.
Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende byggnader som inte
ingår i ett ärende enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i
bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och
tillvaratas. Lag (2014:477).

Motivering
Byggnadsnämnden anser att föreslagen placering, relativt långt från bebyggelse, ej
påverkar landskapsbilden negativt. Föreslagen byggnation kan anses lämplig och bör
beviljas.

Upplysningar
Innan ni får påbörja åtgärden måste ett startbesked meddelas enligt 10 kap. 3 § Planoch bygglagen. Om åtgärden påbörjas innan startbesked lämnats debiteras en
sanktionsavgift enligt 9 kap. Plan- och byggförordningen.
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetens samtliga ägare.
Du som byggherre ansvarar över att kontrollera var ledningar och annan nergrävd
infrastruktur finns innan du påbörjar markarbete. Du bör även kontrollera om
fastigheten belastas av någon form av servitut.
Bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
Detta beslut annonseras offentligt i Post- och Inrikes Tidningar.
Beslutet vinner laga kraft tidigast fyra veckor efter annonseringen, om ingen har
överklagat beslutet innan dess.
Angränsande markägare kommer att underrättas om annonseringen.
Tidigast fyra veckor efter annonseringen i Post och Inrikes tidningar får åtgärden i
beslutet påbörjas, om startbesked har meddelats.
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Även om beslutet inte har vunnit laga kraft efter fyra veckor får byggherren, på egen
risk, påbörja arbetet om startbesked har meddelats.
Du kan själv kontrollera datumet för annonsering på:
https://poit.bolagsverket.se/poit/
Byggherre kallas den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivningseller markarbeten.

Beslutsunderlag
Ansökan, inkom 2019-01-22
Ritning Mast, inkom 2019-01-22
Ritning bod, inkom 2019-01-22
Situationsplan, inkom 2019-01-22
Orienteringskarta, inkom 2019-01-22
Anmälan om kontrollansvarig, inkom 2019-01-22
Kontrollplan enligt PBL, inkom 2019-01-22
Flyghindersanalys, inkom 2019-03-04
Yttrande från Länsstyrelsen Kulturmiljö, inkom 2019-02-18
Yttrande från Försvarsmakten, inkom 2019-02-27
Yttrande från LVF, inkom 2019-02-14
Yttrande från Dalaflyget, inkom 2019-03-04
Beslut från Länsstyrelsen, inkom 2019-03-04

Sändlista
Sökande: Telia Sverige AB, c/o Netel AB, Fågelviksvägen 9, 143 53, Norsborg
Fastighetsägare
Kontrollansvarig
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§ 67

MK BN 2019/00126-16

Utanmyra 143:1, Strandskyddsdispens för upplag av
muddringsmassor
Beslut
Byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till Stadsbyggnadsförvaltningen
för vidare handläggning av ärendet då uppläggning av muddringsmassor föreslås på
naturmark. Uppläggning av muddringsmassor kan endast beviljas om massorna läggs
upp på tomtmark alternativt körs bort. Då ansökan om vattenverksamhet beviljats från
Länsstyrelsen och ansökan redovisat uppläggning av massor på tomt kan ej
strandskyddsdispensen redovisa uppläggning på naturmark. Därtill saknas särskilda
skäl, enligt Miljöbalken 7 kap § 18 c, för uppläggning av massor på naturmark.
Sökanden bör ges möjlighet att ändra ansökan så att förutsättningarna föreligger för att
bevilja strandskyddsdispens.

Sammanfattning av ärendet
Ansökan avser upplag av muddringsmassor på fastigheten Utanmyra 143:1.
I samband med en muddring på fastigheterna Utanmyra 143:1, Gesunda 117:1 och
Gesunda 135:1 så kommer massor att läggas upp på land på berörd fastighet. Ca 6400
kvm kommer att beröras. Den berörda ytan ska enligt ansökan höjas med ca 40 cm.
Sökanden har erhållit tillstånd om vattenverksamhet för muddringen.

Planförhållanden
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.
Strandskydd gäller enligt 7 kap. 13 och 14 §§ miljöbalken inom 100 meter från
Siljan.
Området är inom delområde Bs 13 enligt antagen översiktsplan för Mora kommun som
vann laga kraft 19 juli 2006.
Området är av riksintresse för friluftslivet samt av riksintresse för turism och friluftsliv
enligt 4 kap. 2 § Miljöbalken.

Remissvar och yttranden:
Yttrande från Miljönämnden:

Mora Orsa miljönämnd beslutar att lämna följande synpunkter:
1. Placering av massor på föreslagen plats är olämpligt. Området har vid en
översiktlig naturvärdes-inventering, som genomfördes i samband med
framtagande av kommunens LIS-plan, visat sig ha höga naturvärden. Det
framgår inte av ansökan vad syftet med upplägget av massor är. Området
är idag tillgängligt för allmänheten och åtgärder får inte vidtas som kan
medföra en privatisering av området.
Justerandes signatur
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2. Muddring på fastigheterna Gesunda 56:2 och Utanmyra 143: 1 bör
undvikas då intilliggande Gesunda reningsverk har en bräddpunkt
uppströms aktuellt vattendrag. Bräddning innebär ett tillfälligt utsläpp av
orenat avloppsvatten som innehåller ämnen som kan ha negativa effekter
på miljön. Avloppsvatten kan också ge en påverkan i form av synliga
föroreningar och lukt. Det är då inte önskvärt att genomföra åtgärder,
såsom fördjupning/rätning och borttagande av vegetation, som kan
medföra att orenat avloppsvatten snabbare och i större omfattning når ut
till intilliggande bad- och båtplatser.

Motiv för beslut
Lagstöd
Enligt 7 kap. 13 § Miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och
vattendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för
allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och
växtlivet på land och i vatten.
Enligt 7 kap .15 § Miljöbalken får inom strandskyddsområde inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller
anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett
område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader,
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.
Enligt 7 kap. 18 b § Miljöbalken får kommunen i det enskilda fallet ge dispens från
förbuden i 15 § om det finns särskilda skäl. De skäl som kan användas finns angivna i
Miljöbalken 7 kap. 18 c och d §§.
Enligt 7 kap 18 c § Miljöbalken Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om
upphävande av eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område
som upphävandet eller dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl
avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet
inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan
genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Beslutsunderlag
Ansökan om strandskyddsdispens, inkom 2019-02-11
Yttrande från Miljönämnden, inkom 2019-02-26
Situationsplan upplag, inkom 2019-02-11
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Situationsplan muddring, inkom 2019-02-26
Beslut om vattenverksamhet, inkom 2019-02-26

Förslag till beslut
Sökt strandskyddsdispens avslås med stöd av 7 kap. 15 § Miljöbalken.

Yrkanden
Anna-Carin Rydstedt (S) yrkar att ärendet återremitteras till
Stadsbyggnadsförvaltningen för vidare handläggning.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Anna-Carin Rydstedts (S)
yrkande att återremittera ärendet bifalls.

Sändlista
Sökanden: Ronnie Berg, Götavägen 5, 132 37 Saltsjö-Boo
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§ 68

MK BN 2019/00134-12

Utmeland 39:12 Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad
Beslut
Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Byggherren kontaktar byggnadsinspektör (janolof.berglund@mora.se tfn 0250-262 78) för tekniskt samråd. Vid det tekniska
samrådet ska den kontrollansvarige närvara.
Innan tekniskt samråd ska följande handlingar lämnas in:
1.

Kontrollplan

Byggnationen/åtgärden får inte påbörjas utan att startbesked meddelats. 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: Mats Björkman.
Avgiften för bygglovet är 27 480 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Faktura skickas separat.
Ärendet blev komplett den 2019-02-13.
Det bedöms att ärendet har handlagts inom lagstiftad tid i enlighet med 9 kap. 27 §
plan- och bygglagen.

Sammanfattning av ärendet
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av industrilokal på fastigheten Utmeland 39:12 i
Mora kommun. Tillbyggnaden uppförs i en våning och får en byggnadsarea på cirka
432 kvadratmeter. Byggnaden får ett sadeltak på 7˚lutning som täcks med plåt i svart
kulör. Fasaden utförs med plåt i grå kulör.

Planförhållanden
För området gäller detaljplan Sp 93. Sökt åtgärd strider inte mot detaljplanen.

Remisser och yttranden
Yttrande från Miljönämnden
Mora Orsa miljönämnd beslutar att lämna följande synpunkter:
1.Om planerad byggnation medför en förändring av verksamheten kan en anmälan
behöva göras till miljönämnden. Miljökontoret kan kontaktas för mer information.
2.Eventuell hantering av kemikalier bör ske på ej genomsläppligt underlag så att risken
för förorening till mark och vatten minimeras. Kemikalier bör förvaras invallade.

Justerandes signatur
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3.Eventuella golvbrunnnar bör placeras så att kemikalier och föroreningar förhindras
att rinna ner. Vid olycka eller risk för spill bör brunnarna kunna sättas igen med
exempelvis tätslutande lock. Absorptionsmedel bör finnas tillgängligt för upptag av
spill. Förorenat material ska omhändertas som farligt avfall.
4.Köldmedier finns i t.ex. kylar, f1ysar, värmepumpar och luftkonditionering.
Information ska lämnas till miljökontoret i god tid innan installation eller konvertering
sker av ett aggregat som innehåller 10 kg köldmedia eller mer.
Yttrande från Nodava
Nodava har inga invändningar men informerar om hur anslutningen till VA ska
utföras.

Motiv för beslut
Lagstöd
Enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen: Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett
område med detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en
fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen
fastighetsbildningslagen (1970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje
stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket,
13, 17 och 18 §§.
Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b eller
c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första
stycket 1. Lag (2014:900).

Motivering
Bygglovsenheten gör bedömningen att tillbyggnaden överensstämmer med
detaljplanen, yttranden från Nodava och Miljönämnden skall följas.
Åtgärden bedöms inte medföra någon betydande olägenhet för omgivningen och
uppfyller de krav i 2 kap och 8 kap plan- och bygglagen som anges i 9 kap. 30§
plan- och bygglagen.
Byggnadsnämnden rekommenderas att bevilja bygglov.

Upplysningar
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetens samtliga ägare.
Du som byggherre ansvarar över att kontrollera var ledningar och annan nergrävd
infrastruktur finns innan du påbörjar markarbete. Du bör även kontrollera om
fastigheten belastas av någon form av servitut.
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Innan ni får påbörja åtgärden måste ett startbesked meddelas enligt 10 kap 3 § planoch bygglagen. Om åtgärden påbörjas innan startbesked lämnats debiteras en
sanktionsavgift enligt 9 kap plan- och byggförordningen.
Bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
Detta beslut annonseras offentligt i Post- och Inrikes Tidningar.
Beslutet vinner laga kraft tidigast fyra veckor efter annonseringen, om ingen har
överklagat beslutet innan dess.
Angränsande markägare kommer att underrättas om annonseringen.
Tidigast fyra veckor efter annonseringen i Post och Inrikes tidningar får åtgärden i
beslutet påbörjas, om startbesked har meddelats.
Även om beslutet inte har vunnit laga kraft efter fyra veckor får byggherren, på egen
risk, påbörja arbetet om startbesked har meddelats.
Du kan själv kontrollera datumet för annonsering på:
https://poit.bolagsverket.se/poit/
Byggherre kallas den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivningseller markarbeten.

Beslutsunderlag
Ansökan, inkom 2019-02-13
Plan- och fasadritning, inkom 2019-02-13
Sektionsritning, inkom 2019-02-13
Situationsplan, inkom 2019-02-13
Anmälan om kontrollansvarig, inkom 2019-02-13
Yttrande från Nodava, inkom 2019-03-06
Yttrande från Miljönämnden, inkom 2019-02-28

Sändlista
Sökanden: Mora CNC Production AB, Box 215, 792 24 Mora
Kontrollansvarig

Justerandes signatur
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§ 69

MK BN 2019/00065-13

Öna 118:1, Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
Beslut
Sökt bygglov beviljas 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:


Förslag på kontrollplan

Avgiften för bygglovet är 4 263 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Faktura skickas separat.
Ärendet blev komplett den 2019-02-04.
Det bedöms att ärendet har handlagts inom lagstiftad tid i enlighet med 9 kap. 27 §
plan- och bygglagen.
Ledamot Torbjörn Ulriksen (C) deltar ej i handläggningen av detta ärende
på grund av jäv.

Sammanfattning av ärendet
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. Byggnadsarean blir ca 22 kvm.
Tillbyggnaden avses att användas som ett inglasat uterum med balkong på taket.
Fasaden kläs i träpanel och taket beläggs med svart takpapp.

Planförhållanden
För området gäller detaljplan Bp 9.
Åtgärden strider mot detaljplanen.
Enligt detaljplanen får med punktprickning betecknad mark inte bebyggas.
Tillbyggnaden placeras i sin helhet på punktprickad mark.
Tomtens sammanlagda byggnadsarea får högst uppgå till 160 kvm.
Med planerad tillbyggnad blir den sammanlagda byggnadsarean 236 kvm.
Bostadshus får max vara 120 kvm.
Med planerad tillbyggnad blir enbostadshuset 151 kvm.
Gårdsbyggnader får max vara 40 kvm.
Tomtens gårdsbyggnader upptar 85 kvm.
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Remisser och yttranden från grannar
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra
sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Berörda sakägare har inte framfört några
synpunkter mot sökt åtgärd.

Motiv för beslut
Lagstöd
Enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen: Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett
område med detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en
fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen
fastighetsbildningslagen (1970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje
stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket,
13, 17 och 18 §§.
Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b eller
c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första
stycket 1. Lag (2014:900).
Enligt 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen: Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a
§ 2 får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller
områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller
områdesbestämmelsernas syfte och
1. avvikelsen är liten, eller
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna
användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900).

Motivering
Åtgärden bedöms ej medföra någon betydande olägenhet för omgivningen och är i
enlighet med kraven i plan- och bygglagens 9 kap 31 b §.
Liten avvikelse bör kunna lämnas för placering på prickmark.

Upplysningar
Du som byggherre ansvarar över att kontrollera var ledningar och annan nergrävd
infrastruktur finns innan du påbörjar markarbete. Du bör även kontrollera om
fastigheten belastas av någon form av servitut.
Innan ni får påbörja åtgärden måste ett startbesked meddelas enligt 10 kap. 3 § planoch bygglagen. Om åtgärden påbörjas innan startbesked lämnats debiteras en
sanktionsavgift enligt 9 kap. plan- och byggförordningen.
Bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år
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och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
Detta beslut annonseras offentligt i Post- och Inrikes Tidningar.
Beslutet vinner laga kraft tidigast fyra veckor efter annonseringen, om ingen har
överklagat beslutet innan dess.
Angränsande markägare kommer att underrättas om annonseringen.
Tidigast fyra veckor efter annonseringen i Post och Inrikes tidningar får åtgärden i
beslutet påbörjas, om startbesked har meddelats.
Även om beslutet inte har vunnit laga kraft efter fyra veckor får byggherren, på egen
risk, påbörja arbetet om startbesked har meddelats.
Du kan själv kontrollera datumet för annonsering på:
https://poit.bolagsverket.se/poit/

Byggherre kallas den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-,
rivnings- eller markarbeten.

Beslutsunderlag
Ansökan, inkom 2019-01-22
Fasadritningar 2 st, inkom 2019-02-04
Planritning, inkom 2019-02-04
Situationsplan, inkom 2019-02-04

Sändlista
Sökanden: Martin Karlsson & Maria Olsson, Hållarnäsvägen 15 B, 792 32 Mora
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§ 70

MK BN 2018/00796-45

Häradsarvet 116:3, Bygglov för nybyggnad av torn och
teknikbod
Beslut
Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, men byggnationerna
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: Staffan Lundriksson.
Innan startbesked utfärdas ska följande lämnas in till Stadsbyggnadsförvaltningen:


Dimensioneringskontroll

Avgiften för bygglovet är 13 227 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Faktura skickas separat.
Ärendet blev komplett den 2019-02-13.
Det bedöms att ärendet har handlagts inom lagstiftad tid i enlighet med 9 kap. 27 §
plan- och bygglagen.
Ledamot Christina Bröms (C) deltar ej i handläggningen av ärendet på
grund av jäv.

Sammanfattning av ärendet
Ansökan avser torn och teknikbodar på fastigheten Häradsarvet 116:3 i Mora kommun.
Tornet blir ett 60 m högt ostagat torn avsett för elektronisk kommunikation. Två
teknikbodar byggs intill. Fasaderna och taken kläs med grå plåt. Byggnadsarean blir ca
23,2 m2 för torn och 2 x 6,8 m2 för teknikbodar.

Planförhållanden
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.
Området är av riksintresse för friluftslivet samt av riksintresse för turism och friluftsliv
enligt 4 kap. 2 § Miljöbalken.
Området är utom utbredningsområde för 100-årsflöde.
Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet.
Värdefulla odlingslandskap.

Remisser och yttranden från grannar
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra
sig enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

96(
115)

PROTOKOLL
BYGGNADSNÄMNDEN 2019-2022
Sammanträdesdatum: 2019-03-27
Dokument nr: MK BN 2015/01051-116

Yttrande från Nodava, inkom 2018-11-02:
Moravatten AB har inget att erinra mot sökt bygglov, dock ska avtal med markägaren
träffas.
Yttrande från Dalaflyget, inkom 2018-11-08:
Beaktat genomförd hinderanalys från LFV (dok nr D-2018-144062) så har AB
Dalaflyget, Mora-Siljan flygplats, inget att erinra.
Yttrande från LFV, inkom 2018-11-14:
LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot etableringen.
Yttrande från Försvarsmakten, inkom 2018-11-15:
Försvarsmakten har inget att erinra mot att bygglov ges för en mast med angivna
system och teknisk data.
Yttrande från Länsstyrelsen, inkom 2018-11-15:
Länsstyrelsen vidtar med anledning av anmälan för samråd ingen åtgärd enligt 12 kap.
6 § miljöbalken.
Yttrande från Gruddbo 192:1 och 192:3, inkom 2018-11-08:
Att bygga en mast på 60 m skulle störa min utsikt något ofantligt. Jag vill inte se en
mast sticka upp högt över trädtopparna med de vackra bergen i bakgrunden. Så jag
säger nej tack till byggnationen.
Yttrande från Gruddbo 191:1, inkom 2018-11-12:
Det finns vissa saker som kan komma att påverka mig som skogsägare. Det är intrång,
försvårande att utöva skogsbruk, skyddszoner omkring masten
Yttrande från Gruddbo 192:4, inkom 2018-11-12:
Simon Gromer heter jag och är skriven på adress Lisslarsvägen 3, cirka 200 meter från
den tänkta plats som bygglovsansökan gäller och vill med det här mailet skicka in
frågor och funderingar samt göra ett ställningstagande för att masten inte bör byggas
på den tänkta platsen pga flera anledningar.
Sollerön är, likt många platser i Dalarna, en naturskön plats i bymiljö där invånarna
strävar och trivs i en lugn miljö med vackra utsikter. Denna idylliska plats i hjärtat av
Siljan är utsikten för många människor runt omkring Siljan och en mast skulle, helt
enkelt, förstöra den natursköna bild för många fler människor än de markägare ni
skrivit till.
Positionen i sig är illa nog då den ligger på ca 170 möh och är därmed en av de lägre
punkterna kring Siljan samt att på den plana yta som är kring Siljan kommer mastens
60 meter att synas långa vägar.
Varför har inget bygglov sökts på högre platser tex Gesundaberget (där det redan sitter
en mast)?
Vad har Telia för behov av att sätta en mast på Sollerön? Har ni tagit del av någon
utredning från dem rörande mastens position, vara eller icke vara?
Vad jag förstår kring processen av masters byggnation i Sverige så går det oftast före
oss som drabbas hårdast av dess position pga den allmännytta som masterna gör. I det
här fallet så förstår jag överhuvudtaget inte vilken allmännytta masten har.
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Tillägg, inkom 2018-11-15:
Med det här mejlet vill jag ha det sagt att jag ställer mig starkt emot den tilltänkta
positionen för bygget, då den förstör mer än den gör nytta.
Bifogat i detta mail finns bilder över position där jag lagt in masten, skalenligt, i bilden.
Bilderna är från olika platser på ön så även ni kan se och förstå och hur illa det här ser
ut.
Yttrande från Rothagen 102:10, inkom 2018-11-14:
Detta är inte lämpligt då:
-Det finns fast boende väldigt nära. Risken för oönskad strålning är uppenbar.
-Tänkt byggnation sänker priset vid försäljning av hus belägna i närheten.
-Två för Sollerön stora avverkningar i direkt närhet kommer att genomföras i
omedelbar närtid varför tänkt byggnation kommer att synas än mer.
Yttrande från Gruddbo 192:1, inkom 2018-11-15:
Helt oacceptabelt – skymmer solen, kvällsolen, samt utsikten genom att sätta upp
något dylikt så nära boende. Ej lämpligt där många barn vistas. Vi säger ett stort nej till
detta.
Yttrande från Rothagen 102:1, inkom 2018-11-16:
Då markägarna på bägge sidor om tänkt placering planerat avverkning av skog i vinter
så kommer tornet att dominera bilden och förfula den fina utsikten som vi har på
Sollerön. Måste den vara så hög? Dessutom finns risk för ökad strålning som påverkar
dem som bor nära platsen. Det finns flera barnfamiljer när tänkt plats. Vidare så
befarar vi att värdet på fastigheterna påverkas negativt. Med anledning av dessa
synpunkter motsätter jag mig en nybyggnad av torn och teknikbod.
Yttrande från Gruddbo 192:1, inkom 2018-11-19:
Vi anser att det är direkt olämpligt med den tänkta mastens position då den står för
nära bebyggelse. Den förstör den miljöbild och bykänsla som kringliggande bostäder
upplever och har. Vi är också negativt inställda till den ökade mängden av strålning
som masten med högsta sannolikhet avger.
Masten kan och bör placeras på en annan plats t. ex längre bort från bebyggelse så att
den inte stör de som bor och vistas kring den plats som är tänkt idag.
Vi som markägare har också en oro kring vad som händer med våran skog om masten,
mot förmodan, skulle förstöras och ramla omkull samt hur säkerhetsanordningen kring
masten påverkar vår mark.
Yttrande från Bengtsarvet S:18, S:63, S:98 inkom 2018-11-21:
Telias mast som ska placeras vid reningsverket blir hög med ljuspunkt i toppen. Den
blir därmed väl synlig från stora delar av Sollerön och även angränsande områden.
Landskapsbilden med Gesundaberget som blickfång från stora delar av Sollerön
påverkas betydligt.
Vi är angelägna om att mobiltäckningen förbättras på Sollerön. Idag är den mycket
dålig i de centrala delarna och även inom vissa andra områden. Frågan är hur det görs
på bästa sätt.
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Vi ställer oss tveksamma till att en placering vid reningsverket är den bästa lösningen
om flera olika faktorer beaktas. Landskapsbilden är en sådan, flygkorridoren för Mora
flygfält en annan.
Vi utgår från att möjligheterna till samförläggning i en befintlig mast, som är lämpligt
placerad, har prövats. Det skulle förstås vara det bästa alternativet. Om ändå en ny
mast krävs skulle den kanske placeras högre på ön. Den behöver då inte vara så hög och
såvitt vi förstår inte heller ha en ljuspunkt i toppen. Den skulle i så fall störa
landskapsbilden mycket mindre.
Vi vill understryka att vi inte är kompetenta att bedöma risker med strålning och om en
placering mer centralt på Sollerön, sett till dessa risker, skulle vara olämplig.

Motiv för beslut
Lagstöd
Enligt 2 kap. 2 § plan- och bygglagen och 3 kap 1 § miljöbalken ska prövningen
av lov eller förhandsbesked syfta till att mark- och vattenområden används för det eller
de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och
behov. Företräde ska ges sådan användning som från allmän synpunkt medför en god
hushållning.
Enligt 2 kap. 5 § plan- och bygglagen Vid planläggning och i ärenden om bygglov
eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till
mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till
1. människors hälsa och säkerhet,
2. jord, berg- och vattenförhållandena,
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering,
elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt,
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt
bullerstörningar, och
5. risken för olyckor, översvämning och erosion.
Enligt 9 kap. 31 § plan- och bygglagen:
Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden
1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§,
12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i
områdesbestämmelser. Lag (2014:900).

Motivering
Byggnadsnämnden anser att föreslagen placering, relativt långt från bebyggelse, ej
påverkar landskapsbilden negativt.
Föreslagen byggnation kan anses lämplig och bör beviljas.
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Upplysningar
Innan åtgärden får påbörjas ska du försäkra dig om att du har tillstånd från
fastighetens samtliga ägare.
Du som byggherre ansvarar över att kontrollera var ledningar och annan nergrävd
infrastruktur finns innan du påbörjar markarbete. Du bör även kontrollera om
fastigheten belastas av någon form av servitut.
Innan ni får påbörja åtgärden måste ett startbesked meddelas enligt 10 kap. 3 § planoch bygglagen. Om åtgärden påbörjas innan startbesked lämnats debiteras en
sanktionsavgift enligt 9 kap. plan- och byggförordningen.
Bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
Detta beslut annonseras offentligt i Post- och Inrikes Tidningar.
Beslutet vinner laga kraft tidigast fyra veckor efter annonseringen, om ingen har
överklagat beslutet innan dess.
Angränsande markägare kommer att underrättas om annonseringen.
Tidigast fyra veckor efter annonseringen i Post och Inrikes tidningar får åtgärden i
beslutet påbörjas, om startbesked har meddelats.
Även om beslutet inte har vunnit laga kraft efter fyra veckor får byggherren, på egen
risk, påbörja arbetet om startbesked har meddelats.
Du kan själv kontrollera datumet för annonsering på:
https://poit.bolagsverket.se/poit/
Byggherre kallas den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivningseller markarbeten.

Beslutsunderlag
Ansökan, inkom 2018-10-12
Fasadritning bod, inkom 2018-10-12
Fasad- och sektionsritning mast, inkom 2018-10-12
Situationsplan, inkom 2018-10-29
Anmälan om kontrollansvarig, inkom 2018-12-03
Yttrande från Nodava, inkom 2018-11-02
Yttrande från Dalaflyget, inkom 2018-11-08
Yttrande från Luftfartsverket, inkom 2018-11-14
Yttrande från Försvarsmakten, inkom 2018-11-15
Yttrande från Länsstyrelsen, inkom 2018-11-15
Yttrande från Gruddbo 192:1 och 192:3, inkom 2018-11-08
Yttrande från Gruddbo 191:1, inkom 2018-11-12
Yttrande från Gruddbo 192:4, inkl bilder, inkom 2018-11-12
Yttrande från Rothagen 102:10, inkom 2018-11-14
Yttrande från Gruddbo 192:1, inkom 2018-11-15
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Yttrande från Gruddbo 192:4, inkom 2018-11-15
Yttrande från Rothagen 102:10, inkom 2018-11-16
Yttrande från Gruddbo 192:1, inkom 2018-11-19
Yttrande från Bengtsarvet S:18, S:63, S:98 inkom 2018-11-21

Förslag till beslut
Sökt bygglov avslås med stöd av 9 kap. 31§ plan- och bygglagen.

Yrkanden
Joakim Turesson (M) yrkar att sökt bygglov för nybyggnad av torn och teknikbod
beviljas.

Beslutsgång
Ordföranden stället förslagen mot varandra och finner att Joakim Turessons (M)
yrkande bifalls.

Sändlista
Sökanden: Telia Sverige AB, c/o Netel AB, Fågelviksvägen 9, 145 53 Norsborg.
Fastighetsägaren (delgkv, besvärshänvisning)
Ägare till fastigheten Gruddbo 192:1 och 192:3
Ägare till fastigheten Gruddbo 191:1
Ägare till fastigheten Gruddbo 192:4
Ägare till fastigheten Rothagen 102:10
Ägare till fastigheten Gruddbo 192:1
Ägare till fastigheten Gruddbo 192:4
Ägare till fastigheten Rothagen 102:10
Ägare till fastigheten Gruddbo 192:1
Ägare till fastigheten Bengtsarvet S:18, S:63, S:98
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§71

MK BN 2019/00219-7

Björkvassla 1:21, Strandskyddsdispens för muddring och
uppläggning av massor inom tomtplats
Beslut
Dispens från 7 kap. 15 § Miljöbalken beviljas för uppläggning av muddringsmassor
inom tomtplats.
Sökt åtgärd får anses uppfylla det lagstadgade särskilda skälet som anges i
Miljöbalken 7 kap 18 c §, punkten 1, då fastigheten redan är bebyggd och har
tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
Avgiften för strandskyddsdispens är 2 325 kronor enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Ansökan avser uppläggning av muddringsmassor på fastigheten Björkvassla 1:21.
Anmälan om vattenverksamhet har gjorts till Länsstyrelsen.

Planförhållanden
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.
Strandskydd gäller enligt 7 kap. 13 och 14 §§ Miljöbalken inom 100 meter från
Orsasjön.
Området är inom delområde V1 Orsasjön enligt antagen översiktsplan för Mora
kommun som vann laga kraft 19 juli 2006.
Området är av riksintresse för friluftslivet samt av riksintresse för turism och friluftsliv
enligt 4 kap. 2 § Miljöbalken.

Remisser
Yttrande från Miljönämnden:
Miljönämnden tillstyrker uppläggning av muddringsmassor på fastigheten med
motiveringen bebyggd tomtplats och inga kända naturvärden på tomten.

Motiv för beslut
Lagstöd
Enligt 7 kap. 13 § Miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och
vattendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för
allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och
växtlivet på land och i vatten.
Enligt 7 kap .15 § Miljöbalken får inom strandskyddsområde inte
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1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller
anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett
område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader,
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.
Enligt 7 kap. 18 b § Miljöbalken får kommunen i det enskilda fallet ge dispens från
förbuden i 15 § om det finns särskilda skäl. De skäl som kan användas finns angivna i
Miljöbalken 7 kap. 18 c och d §§.
Enligt 7 kap 18 c § Miljöbalken Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om
upphävande av eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område
som upphävandet eller dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl
avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet
inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan
genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Motivering
Sökt åtgärd får anses uppfylla det lagstadgade särskilda skälet som anges i
Miljöbalken 7 kap. 18 c §, punkten 1, då fastigheten redan är bebyggd och har
tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
Åtgärden bedöms inte motverka syftet med strandskyddet eller väsentlig förändra
livsvillkoren för djur eller växtarter i området.

Upplysningar
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetens samtliga ägare.
Du som byggherre ansvarar över att kontrollera var ledningar och annan nergrävd
infrastruktur finns innan du påbörjar markarbete. Du bör även kontrollera om
fastigheten belastas av någon form av servitut.
Länsstyrelsen i Dalarnas län har rätt att överpröva byggnadsnämndens beslut att
meddela dispens från miljöbalken. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag då
kommunens beslut kom in till Länsstyrelsen besluta om en prövning ska ske eller inte.
I det fall Länsstyrelsen begärt in ärendet för prövning kan dispensbeslutet komma att
upphävas om det inte finns förutsättningar för dispens.
Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har
påbörjats inom två år eller har avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga
kraft.
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Beslutsunderlag
Ansökan, inkom 2019-03-12
Situationsplan, inkom 2019-03-12
Yttrande från Miljönämnden, inkom 2019-03-25
Beslut gällande vattenverksamhet från Länsstyrelsen, inkom 2019-03-12
6 bilder från tomten, inkom 2019-03-12

Sändlista
Lars Lönn, Hummeltorpsvägen 13, 147 91 Grödinge
Länsstyrelsen (strandskydd)
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§ 72

MK BN 2019/00248-1

Reviderad delegationsordning
Beslut
Reviderad delegationsordning för byggnadsnämnden antas.

Sammanfattning av ärendet
Byggnadsnämndens gällande delegationsordningen antogs 2015-06-22, § 131 och
började gälla 2015-07-01. Då ändringar i plan- och bygglagen (PBL) trädde i kraft
2019-01-01 samt att beslutsrätten i planfrågor överförts till Kommunstyrelsen behöver
delegationsordningen revideras. Ändring behöver även göras utifrån behov av att utöka
delegationsrätten för planenliga åtgärder inom område för handel, kontor hantverk och
industri samt möjlighet att bevilja strandskyddsdispens för transformatorstation.
Revideringen sker dels genom att den delegation som byggnadsnämnden haft i
planärenden överförs till KS dels genom två tillägg sker till befintlig
delegationsordning.

Beslutsunderlag
Delegationsordning, antagen 2015-06-22

Sändlista
Kommunledningskontoret
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§ 73

MK BN 2018/00990-14

Selja S:78 Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad
av båthus och brygga
Beslut
Beslut om bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga och båthus på
fastigheten Selja S:78 delegeras till stadsarkitekten.

Sammanfattning av ärendet
Ansökan avser nybyggnad av båthus med räls och brygga på fastigheten S:78 i Mora
kommun. Båthusets fasad bekläds med brunbetsad stående lockpanel och taket beläggs
med svart plåt. Byggnadsarean blir ca 29 m2. Bryggan blir en fast brygga ca 10 m lång
och 2 m bred.

Beslutsunderlag
Ansökan, inkom 2018-12-12
Ansökan om strandskyddsdispens, inkom 2018-12-12
Fasadritning brygga, inkom 2018-12-12
Fasad- och planritning båthus, inkom 2018-12-12
Situationsplan, inkom 2018-12-12
Yttrande från Miljönämnden, inkom 2019-01-10

Förslag till beslut
Lämnas till byggnadsnämnden utan eget förslag till beslut.

Sändlista

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

106(
115)

PROTOKOLL
BYGGNADSNÄMNDEN 2019-2022
Sammanträdesdatum: 2019-03-27
Dokument nr: MK BN 2015/01051-116

§ 74

Informationsärenden
Stadsbyggnadsförvaltningen informerar om att byggnadsnämndens protokoll
fortsättningsvis inte kommer att publiceras på kommunens hemsida. Istället kommer
protokollet att lämnas ut av nämndsekreteraren vid förfrågningar. Information om
detta kommer att finnas på kommunens hemsida.
Byggnadsinspektör Nina Andreasson informerar om byggnadsnämndens ansvar i
tillsynsfrågor.
Stadsbyggnadsförvaltningen informerar byggnadsnämnden om att under perioden
2019-02-21-2019-03-27 har det skett 42 stycken förelägganden om komplettering.
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§ 75

Delegationsbeslut
1.

Östnor 304:2, Avskrivning av bygglov för
nybyggnad av komplementbyggnader

MK BN 2018/00002-17

2.

Nusnäs 360:3, Slutbesked för installation
av hiss

MK BN 2017/00878-14

3.

Justerat beslut. Bostadsanpassningsbidrag MK BN 2018/00888-7
beviljas för spisvakt inkl. installation med
sammanlagt 4 174 kr.

4.

Bostadsanpassningsbidrag beviljas för
fjärrkontroll till dörrautomatik med 1 320
kronor

MK BN 2019/00141-9

5.

Bostadsanpassningsbidrag beviljas för
anpassning av trösklar samt ramp med
sammanlagt 4 141 kr

MK BN 2018/00691-7

6.

Bostadsanpassningsbidrag beviljas för
anpassning av trösklar med 11 903 kronor

MK BN 2018/00909-8

7.

Bostadsanpassningsbidrag beviljas för
ramp med sammanlagt 19 319 kronor

MK BN 2018/00413-4

8.

Bostadsanpassningsbidrag beviljas för
anpassning av tröskel med 7 034 kronor

MK BN 2018/00687-6

9.

Justerat beslut. Bostadsanpassningsbidrag MK BN 2018/00615-12
beviljas för, ramp vid entrén samt
framdragning el/avlopp till tvättmaskin
med sammanlagt 12 322 kronor

10.

Bostadsanpassningsbidrag, spisvakt
beviljas med 3 111 kronor

MK BN 2019/00233-3

11.

Bostadsanpassningsbidrag, spisvakt
beviljas med 3 111 kronor

MK BN 2019/00234-5

12.

Bostadsanpassningsbidrag, service av hiss
beviljas med kronor

MK BN 2019/00235-4

13.

Bostadsanpassningsbidrag, tillgång till
duschutrymme beviljas med 4 604 kronor

MK BN 2018/00996-9

14.

Rättidsprövning

MK BN 2019/00092-16
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15.

Rättidsprövning: Överklagan av bygglov
för tillbyggnad av fritidshus

MK BN 2018/00128-36

16.

Rättidsprövning: Överklagan av bygglov
för nybyggnad av fritidshus och
komplementbyggnad

MK BN 2019/00092-19

17.

Östnor 191:2 Bygglov för tillbyggnad av
enbostadshus

MK BN 2018/00723-5

18.

Nusnäs 331:4 Slutbesked för nybyggnad av MK BN 2017/00446-28
fritidshus, anmälan eldstad/rökkanal

19.

Gruddbo 197:2 Startbesked för installation MK BN 2019/00140-9
av eldstad

20.

Garsås 2348:3 Startbesked installation av
eldstad och rökkanal

21.

Vattnäs 63:2 Slutbesked för installation av MK BN 2019/00050-2
vatten/avlopp i fritidshus

22.

Östnor 193:2 Slutbesked för tillbyggnad av MK BN 2016/00864-36
enbostadshus och flytt av
komplementbyggnad

23.

Startbesked för installation av eldstad och
rökkanal

24.

Vattnäs 90:1 Startbesked för installation av MK BN 2018/00414-14
VA

25.

Kråkberg 4:29 Slutbesked för installation
av eldstad

MK BN 2019/00186-3

26.

Bonäs 237:1 Slutbesked för installation av
VA

MK BN 2017/00881-13

27.

Slutbesked för nybyggnad av
komplementbyggnad - grillkåta

MK BN 2018/00797-14

28.

Startbesked för installation av eldstad

MK BN 2019/00104-10

29.

Häradsarvet 234:9 Slutbesked för
tillbyggnad av fritidshus

MK BN 2017/00291-17

30.

Vattnäs 97:1 Slutbesked för nybyggnad av
enbostadshus och garage

MK BN 2017/00609-42

31.

Nusnäs 360:3 Startbesked installation av
stoltrapphiss i enbostadshus

MK BN 2019/00148-7

32.

Gruddbo 183:1Slutbesked för nybyggnad
av nätstation/transformatorkiosk

MK BN 2019/00185-3
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33.

Noret 159:10 Interimistiskt slutbesked för
tillbyggnad av affärsbyggnad

MK BN 2018/00535-31

34.

Färnäs 196:1 Slutbesked för installation
eldstad

MK BN 2019/00118-9

35.

Kumbelnäs 14:6 Slutbesked för nybyggnad MK BN 2019/00200-2
av garage

36.

Startbesked för installation av VA

MK BN 2019/00144-6

37.

Gruddbo 183:3 Slutbesked för nybyggnad
av gäststuga och installation av
eldstad/rökkanal

MK BN 2017/00490-15

38.

Färnäs 56:17 Slutbesked tillbyggnad av
enbostadshus

MK BN 2019/00208-5

39.

Östnor S.32 Slutbesked för nybyggnad av
fritidshus

MK BN 2018/00156-28

40.

Gruddbo 211:4 Slutbesked för installation
av eldstad och rökkanal

MK BN 2015/02012-9

41.

Kråkberg 7:55 Slutbesked för nybyggnad
av komplementbyggnad

MK BN 2019/00191-3

42.

Färnäs 793:3, Startbesked för nybyggnad
av komplementbyggnad

MK BN 2018/00976-14

43.

Noret 159:10, Slutbesked för tillbyggnad av MK BN 2018/00535-38
affärslokal

44.

Långlet 43:6, Beslut om förlängd
handläggningstid

MK BN 2018/01010-16

45.

Vattnäs 86:16, Slutbesked för
nybyggnation av enbostadshus

MK BN 2017/00319-29

46.

Östnor 351:1, Bygglov för ändrad
användning av lokal

MK BN 2018/00881-9

47.

Morkarlby 43:140, Interimistiskt
slutbesked för nybyggnation av
enbostadshus och komplementbyggnad

MK BN 2018/00090-34

48.

Morkarlby 558:2, Bygglov för tillbyggnad
av enbostadshus

MK BN 2019/00011-17

49.

Selja 380:3, Bygglov för nybyggnad av
enbostadshus

MK BN 2019/00080-20

50.

Nusnäs 539:15, Slutbesked för installation
av eldstad och rökkanal

MK BN 2018/00940-10

51.

Öna 213:3, Interimistiskt slutbesked 2

MK BN 2018/00238-44
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52.

Selja 244:1, Bygglov och startbesked för
tillbyggnad av enbostadshus

53.

Isunda 3:20, Startbesked för tillbyggnad,
MK BN 2018/00977-21
ombyggnad och fasadändring av fritidshus

54.

Östra Storbyn 1:39, Interimistiskt
MK BN 2018/00119-58
slutbesked för nybyggnad av fritidshus och
komplementbyggnad

55.

Kråkberg 5:11 & 5:12, Slutbesked för
tillbyggnad av enbostadshus

56.

Häradsarvet 199:1, Startbesked för ändring MK BN 2019/00084-13
av komplementbyggnad

57.

Utanmyra 131:2 Startbesked för
nybyggnad av komplementbyggnad

MK BN 2018/00818-16

58.

Noret 1:79 Startbesked för stomme
tillbyggnad av affärshus

MK BN 2018/00198-41

59.

Stranden 49:3 Interimistiskt slutbesked
etapp 1 för ändrad användning till
kontorslokaler och fasadändring

MK BN 2018/00423-67

60.

Bonäs 75:2 Bygglov för nybyggnad av
komplementbyggnad

MK BN 2019/00093-6

61.

Utmeland 452:1 Bygglov för nybyggnad av
fritidshus

MK BN 2018/00974-21

62.

Stranden 23:1 Bygglov för fasadändring

MK BN 2019/00128-7

63.

Utmeland 635:1 Startbesked för
tillbyggnad av enbostadshus

MK BN 2018/00233-28

64.

Morkarlby 43:139 Slutbesked Lgh 1 för
nybyggnad av parhus

MK BN 2018/00415-39

65.

Morkarlby 43:139 Slutbesked Lgh 2 för
nybyggnad av parhus

MK BN 2018/00415-40

66.

Östnor 373:6 startbesked för ändrad
användning av industri/lager till kontor

MK BN 2019/00038-13

67.

Knås 183:98 Bygglov för nybyggnad av
fritidshus

MK BN 2018/00946-16

68.

Nusnäs 404:12 Startbesked för tillbyggnad MK BN 2018/00295-21
av fritidshus

69.

Noret 159:2 Bygglov och Startbesked för
nybyggnad av transformatorstation
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70.

Östnor 373:6 Bygglov för ändrad
användning av industri/lager till kontor

MK BN 2019/00038-8

71.

Sandängarna 2:2 Bygglov för nybyggnad
av garage

MK BN 2019/00006-11

72.

Öna 363:1 Startbesked för tillbyggnad av
enbostadshus

MK BN 2018/00743-18

73.

Utmeland 452:1 Startbesked för
nybyggnad av fritidshus

MK BN 2018/00974-26

74.

Landbobyn 11:5 Bygglov och Startbesked
för nybyggnad av transformatorstation

MK BN 2019/00090-13

75.

Utmeland 22:31Slutbesked för installation
av eldstad och rökkanal

MK BN 2018/00105-13

76.

Morkarlby 553:10 Slutbesked installation
av eldstad

MK BN 2018/00815-7

77.

Garsås 254:3 slutbesked för installation av MK BN 2018/00124-15
eldstad och rökkanal

78.

Bengtsarvet 125:1, Interimistiskt
MK BN 2018/00132-43
slutbesked för nybyggnad av enbostadshus
och komplementbyggnad

79.

Oxberg 192:1, Slutbesked för installation
av eldstad

MK BN 2019/00028-9

80.

Öna 394:10, Förlängning av
handläggningstid gällande bygglov för
tillbyggnad av lokal och nybyggnad av
förråd

MK BN 2019/00041-14

81.

Bonäs 54:17, Startbesked för tillbyggnad av MK BN 2018/00343-23
komplementbyggnad

82.

Ryssa 128:4, bygglov för nybyggnad av
fritidshus

MK BN 2019/00004-13

83.

Gruddbo 177:3, Bygglov för nybyggnad av
komplementbyggnad

MK BN 2019/00005-14

84.

Morkarlby 561:3, Bygglov för tillbyggnad
av enbostadshus

MK BN 2019/00078-10

85.

Västra Storbyn 62:1, Bygglov för
tillbyggnad av enbostadshus

MK BN 2018/00662-27

86.

Färnäs 200:1, Startbesked för installation
av hiss

MK BN 2019/00087-9

87.

Öna 258:4, Slutbesked för ändrad
planlösning

MK BN 2018/00752-22
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88.

Selja 231:2, Bygglov för tillbyggnad av
komplementbyggnad

MK BN 2019/00059-17

89.

Östnor 106:4, Bygglov för tillbyggnad av
enbostadshus

MK BN 2019/00109-10

90.

Vika 363:3, Bygglov för nybyggnad av
enbostadhus

MK BN 2019/00053-13

91.

Vattnäs 57:7, Slutbesked för installation av MK BN 2019/00097-9
eldstad och rökkanal

92.

Intermistiskt slutbesked

MK BN 2018/00238-39

93.

Färnäs 550:9 Bygglov för nybyggnad av
komplementbyggnad

MK BN 2019/00002-11

94.

Stranden 22:5, Bygglov och startbesked för MK BN 2019/00096-14
tillbyggnad av flerbostadshus

95.

Noret 43:8 Bygglov för nybyggnad av- och
rivningslov för komplementbyggnad

MK BN 2019/00119-7

96.

Utmeland 32:53 Bygglov tillbyggnad av
enbostadshus

MK BN 2019/00202-6

97.

Noret 7:24 Startbesked för rivning av
befintlig komplementbyggnad

MK BN 2019/00022-21

98.

Noret 1:30, Bygglov och startbesked för
nybyggnad av komplementbyggnad

MK BN 2019/00132-17

99.

Östnor S:32 Bygglov för tillbyggnad av
fritidshus

MK BN 2019/00157-9

100. Häradsarvet 122:4, Bygglov för nybyggnad MK BN 2019/00184-9
av komplementbyggnad
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§ 76

Delgivningar
1.

Beslut om att ej vidta åtgärd

MK BN 2019/00135-4

2.

Samråd gällande avstyckning från
Gruddbo 157:1 samt fastighetsreglering
berörande Gruddbo 157:1 och 215:1

MK BN 2019/00209-1

3.

Underrättelse om avslutad förrättning,
avstyckning berörande Selja 172:1

MK BN 2019/00210-1

4.

Beslut om föreläggande och förbud i
samråd för underhållsröjning och
kantträdsavverkning, Mora och MalungSälens kommun

MK BN 2019/00216-1

5.

Underrättelse om avslutad förrättning,
avstyckning berörande Utanmyra 125:1

MK BN 2019/00220-1

6.

Underrättelse om avslutad förrättning,
avstyckning från Mora Utmeland 89:70

MK BN 2019/00224-1

7.

Underrättelse om avslutad förrättning.
MK BN 2019/00230-1
Sammanläggning berörande Mora Vattnäs
86:10 och 86:11

8.

Yttrande gällande Vattenverksamhet
Kråkberg båtklubb

MK BN 2019/00131-2

9.

Beslut 20190301 Dnr.525-815-2019
Länsstyrelsen Enheten för naturskydd.

MK BN 2019/00139-3

10.

Underrättelse om avslutad förrättning,
MK BN 2019/00161-1
fastighetsreglering berörande Garsås 215:1,
222:2 samt 239:1

11.

Underrättelse, Fastighetsreglering i syfte
att upphäva plankorsningsservitut
berörande Selja: 1 m.fl.

MK BN 2019/00055-4

12.

Underrättelse om avslutad förrättning.
Avstyckning från Färnäs 552:2 samt
fastighetsreglering berörande Färnäs
307:3, 673:1, 673:2 och styckningslotten

MK BN 2019/00178-1

13.

Prövning av beslut om
strandskyddsdispens

MK BN 2018/00472-25
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