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Byggnadsnämnden 2019-2022 kallas till sammanträde 
Tid: 2022-04-11 kl. 09:00 
Plats: Miljö-och byggnadsförvaltningen 

 

Öppnande, närvaro, justering 

Beslutsärenden 
 1. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 

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

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

Avgiften för prövningen är 6 086 kronor enligt fastställd taxa av 

kommunfullmäktige.  

Ärendet blev komplett den 2022-02-25. 

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

kap. 27 § plan- och bygglagen.  

 
 2. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och rivningslov för rivning 

av befintligt bostadshus 
 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Ordförandeberedningen lämnar ärendet till Byggnadsnämnden utan eget 

förslag till beslut.   

 
 3. Noret 1:97, Periodiskt tidsbegränsat bygglov för uppställning av 

försäljningsvagn 
 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden beviljar sökt periodiskt tidsbegränsat bygglov för 

uppställning av försäljningsvagn på fastigheten Noret 1:97 fram till 2031-09-

01 med stöd av 9 kap. 33 § 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 Miljö- och 

byggnadsförvaltningen:  

− Redovisning av lösning avseende fettavskiljare/tömning av gråvatten 

− Redovisning av avfallshantering 

− Brandskyddsbeskrivning 

 
Åtgärden får inte påbörjas utan att startbesked meddelats. Startbesked 
meddelas separat då erforderliga handlingar inkommit och godkänts.  
 
Avgiften för bygglovet är 4 420 kronor enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
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Ärendet blev komplett den 2022-03-03. 

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

kap. 27 § plan- och bygglagen.  

 
 4. Noret 159:2, Bygglov för nybyggnad av logistikbyggnad 

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden avslår sökt bygglov för nybyggnad av logistikbyggnad på 

fastigheten Noret 159:2 med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen.  

Avgiften för prövningen är 6 800 kronor enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Joakim Linder deltar ej i ärendet på grund av jäv.  

 
 5. Utmeland 558:1, Förhandsbesked och strandskyddsdispens för 

upplag 
 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
 Byggnadsnämnden beviljar sökt förhandsbesked för upplag på fastigheten 

Utmeland 558:1 med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen.  

 

Strandskyddsdispens 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för upplag på fastigheten 

Utmeland 558:1 med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 c § punkten 4.  

Som tomt för upplaget får endast röd markerat område enligt situationsplan 

daterad 2022-02-03 tas i anspråk  

Avgift 

Avgiften för prövningen är 9 940 kronor enligt fastställd taxa av 

kommunfullmäktige.  

 

Ärendet blev komplett den 2022-02-03. Det bedöms att ärendet har 
handlagts inom lagstiftad tid i enlighet med 9 kap. 27 § plan- och 
bygglagen. 
 

 6. Bygglov för tillbyggnad och ändrad användning av 
komplementbyggnad till fritidshus 
 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden beviljar sökt bygglov för tillbyggnad och ändrad 

användning av komplementbyggnad till fritidshus på fastigheten XX med 

stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, men byggnationen får inte påbörjas 

innan du har fått ett beslut om startbesked. 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Byggherren kontaktar 

byggnadsinspektör för tekniskt samråd. Vid det tekniska samrådet ska den 

kontrollansvarige närvara.  

Innan tekniskt samråd ska följande handlingar lämnas in: 
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− Kontrollplan 
− Konstruktionshandlingar 
− Prestandadeklaration på eldstad och rökkanal 

 
Byggnationen får inte påbörjas utan att startbesked meddelats. Startbesked 

meddelas separat då tekniskt samråd har hållits och erforderliga handlingar 

inkommit och godkänts.  

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig 

godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig: NN. 

Avgiften för prövningen är 17 325 kronor enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Ärendet blev komplett den 2022-02-03. 

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

kap. 27 § plan- och bygglagen.  

 
 7. Bygglov för nybyggnad av två enbostadshus och två 

komplementbyggnader, samt rivningslov för rivning av befintliga 
byggnader 
 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden beviljar sökt bygglov för nybyggnad av två enbostadshus 

och två komplementbyggnader på fastigheten XX med stöd av 9 kap. 31 b § 

plan- och bygglagen, men byggnationerna får inte påbörjas innan du har 

fått ett beslut om startbesked. 

Byggnadsnämnden beviljar sökt rivningslov för rivning av befintliga 

byggnader på fastigheten XX med stöd av 9 kap. 34 § plan- och 

bygglagen, 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Byggherren kontaktar 

byggnadsinspektör för tekniskt samråd. Vid det tekniska samrådet ska den 

kontrollansvarige närvara.  

Innan tekniskt samråd ska följande handlingar lämnas in: 

− Projektanpassad kontrollplan 
− Rivningsplan 
− Beräkning av byggnadens specifika energianvändning 

− Brandskyddsbeskrivning 
− Prestandadeklaration på eldstad och rökkanal 

− Teknisk beskrivning  
 

Åtgärderna 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: NN. 
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Avgiften för bygglovet är 43 842 kronor enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Ärendet blev komplett den 2022-02-11. 

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. 
 

 8. Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad 
 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden beviljar sökt bygglov för tillbyggnad av 

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

bygglagen. 

Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. 

Byggnadsnämnden meddelar startbesked för att påbörja tillbyggnad av 

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

Med detta startbesked fastställs inlämnad kontrollplan daterad, 2022-01-14 

Enligt vad som framkommit i ärendet beslutas att färdigställandeskydd inte 

är nödvändigt. 

Slutsamråd ska hållas på plats vid färdigställande. Byggherren kontaktar 

byggnadsinspektör. 

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

slutbeskedet ska följande handlingar lämnas in till 

Stadsbyggnadsförvaltningen: 

− Signerad kontrollplan. 

 

Avgiften för prövningen är 11 882 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Ärendet blev komplett den 2022-02-17. 

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

kap. 27 § plan- och bygglagen.  

 
 9. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

 
Förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beviljar sökt förhandsbesked för nybyggnad av 

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

bygglagen med följande villkor: 

- Byggnad ska uppföras med sadeltak med röd taktäckning.  
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- Fasader ska utföras av timmer eller bekläs med träpanel och målas 

Faluröd alternativt lämnas obehandlad.  

- Byggnad ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgränser.  

- Uteplats ska skyddas mot buller och placeras på byggnadens tysta sida 

bort från väg 1012.  

- Anslutning till väg 1012 ska förbättras i enlighet med yttrande från 

Trafikverket.  

Avgiften för prövningen är 5603 kronor enligt fastställd taxa av 

kommunfullmäktige.  

Ärendet blev komplett den 2022-03-08. Det bedöms att ärendet har 

handlagts inom lagstiftad tid i enlighet med 9 kap. 27 § plan- och 

bygglagen.  
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Informationsärenden 
 

Miljö- och byggnadsförvaltningen informerar Byggnadsnämnden om hur pågående 

rekryteringar fortskrider.  
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Delegationsbeslut 
1. Bostadsanpassningsbidrag, ramp vid entrén beviljas med 24 440 kronor 

2. Startbesked för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad 

3. Slutbesked för tillbyggnad av garage samt rivning av komplementbyggnad 

4. Slutbesked för installation av eldstad och rökkanal 

5. Slutbesked för nybyggnad av fritidshus 

6. Slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus 

7. Beslut om förlängd handläggningstid 

8. Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt rivning av befintlig 

komplementbyggnad 

9. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och två komplementbyggnader 

10. Startbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad 

11. Slutbesked för installation av eldstad och rökkanal 

12. Slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus 

13. Bygglov för nybyggnad av transformatorstation 

14. Startbesked för nybyggnad av transformatorstation 

15. Rättidsprövning 

16. Startbesked för tillbyggnad av enbostadshus 

17. Startbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 

18. Rättidsprövning 

19. Slutbesked för nybyggnad av enbostadshus 

20. Bygglov för nybyggnad av fritidshus 

21. Slutbesked för installation av eldstad 

22. Slutbesked för nybyggnad av mast och teknikbod 

23. Slutbesked för installation av VA 

24. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad 

25. Ärendet avslutas 

26. Interimistiskt slutbesked för tillbyggnad av handelslokal och nybyggnad av 

avfallsrum, plank, skyltar samt rivning av bef. kiosk och förråd 

27. Startbesked för nybyggnad av förråd 

28. Slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus 

29. Bygglov och startbesked för tillbyggnad och fasadändring av enbostadshus 

30. Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad och stenmur 

31. Strandskyddsdispens för anläggande av flytbrygga 

32. Slutbesked för nybyggnad av garage 

33. Slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus 

34. Startbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 

35. Slutbesked för tillbyggnad av skjutbanebod 

36. Bygglov förnybyggnad av komplementbyggnad 

37. Slutbesked för tillbyggnad och ombyggnad av enbostadshus 

38. Bygglov och startbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 

39. Startbesked för tillbyggnad av enbostadshus 

40. Slutbesked för tillbyggnad, ombyggnad enbostadshus 

41. Startbesked för nybyggnad av komplementbyggnad (Attefalls) 

42. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, rivning av befintlig byggnad 

43. Lista delegationsbeslut från ByggR 2022-01-01 – 2022-04-04 
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Delgivningar 
1. Beslut 2022-03-18 Dnr 403-19918-2021, Länsstyrelsen beslutar att upphäva 

beslutet och avslå ansökan om förhandsbesked. 

2. Beslut 2022-03-23, Dnr 526-4485-2022 Länsstyrelsen godkänner MK BN 

beslut om strandskyddsdispens 

3. Beslut 2022-03-23, Länsstyrelsen godkänner MK BN beslut om 

strandskyddsdispens 

4. Beslut 2022-03-28 Dnr: 403-20338-2021, Länsstyrelsen upphäver det 

överklagade beslutet 

5. Beslut 2022-03-30 Dnr: 526-4584-2022, Länsstyrelsen beslutar att pröva MK 

BN beslut om strandskyddsdispens. 

6. Beslut 2022-03-31 Dnr: 526-4571-2022, Länsstyrelsen godkänner MK BN 

beslut om strandskyddsdispens 

7. Beslut från Länsstyrelsen 2022-03-24. Dnr 526-16676-2021. Lst ändrar BN:s 

beslut enligt följande: Som tomtplats får tas i anspråk det område som är 

markerad med svart streckad linje på karta. I övrigt ska BN:s beslut bestå. 

8. DOM 2022-03-29. Mål nr M 11789-21 från Svea Hovrätt. Med ändring av 

mark- och miljödomstolens dom fastställer Mark- och miljööverdomstolen 

Länsstyrelsen i Dalarnas läns beslut den 10 december 2020, dnr 526-15751-

2020. 

9. Polisanmälan, inbrott/skadegörelse garage 

 

 

 

 

Joakim Linder Sofia Juhlin Ulriksen 
Ordförande Sekreterare 

 


