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Öppnande, närvaro, justering 
 

Beslutsärenden 

1 Behovsutredning, tillsynsplan och kontrollplan för 2023 
– 2025 

Ordförandeberedningens förslag till beslut;  
Ordförandeberedningen föreslår Miljö- och 
byggnadsnämnden att besluta enligt förvaltningens förslag till 
beslut, att anta upprättat förslag till Behovsutredning, 
tillsynsplan och kontrollplan för 2023 – 2025. 
 

  

2 Medborgarförslag, Upprätta ett vatten- och 
fiskevårdsprogram i Orsa kommun 

Ordförandeberedningens förslag till beslut; 
Ordförandeberedningen föreslår Miljö- och 
byggnadsnämnden att besluta enligt förvaltningens förslag till 
beslut: Miljö- och byggnadsnämnden föreslår 
kommunstyrelsen att kommunfullmäktige besvarar 
medborgarförslaget enligt följande 
 
- Miljö- och byggnadsförvaltningen som hanterar frågorna 
har inte egna resurser enligt budget och nuvarande 
verksamhetsplan till att ta fram ett fiskevårdsprogram. 
Förvaltningen har en löpande dialog med Länsstyrelsen om 
vilka kommande projekt som kan få bidrag och prioriterar 
inom befintliga resurser på förvaltningen. Projekt som 
aktualiseras där kommunen är huvudman eller kräver extra 
resurser lyfts till kommunstyrelsen för beslut. 
  

  

3 Tillsyn - Stängsel med omgivningspåverkan 

Ordförandeberedningens förslag till beslut; 
Ordförandeberedningen föreslår Miljö- och 
byggnadsnämnden att besluta enligt förvaltningens förslag till 
beslut, att avsluta tillsynsärendet.  
 
 
 

  



 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
2023-03-01 
 

 

 
4 Tillsyn - Åtgärd inom strandskyddat område 

Ordförandeberedningens förslag till beslut; 
Ordförandeberedningen föreslår Miljö- och 
byggnadsnämnden att besluta enligt förvaltningens förslag till 
beslut, att avsluta tillsynsärendet. 
 

  

5 Tillsyn - eftersatt underhåll av komplementbyggnad och 
ovårdad tomt 

Ordförandeberedningens förslag till beslut; 
Ordförandeberedningen föreslår Miljö- och 
byggnadsnämnden att besluta enligt förvaltningens förslag till 
beslut, att avsluta tillsynsärendet. 
 

  

6 Bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivning av 
befintligt fritidshus samt installation av eldstad 

Ordförandeberedningens förslag till beslut; 
Ordförandeberedningen föreslår Miljö- och 
byggnadsnämnden att besluta enligt förvaltningens förslag till 
beslut, att bevilja sökt bygglov för nybyggnad av fritidshus 
samt rivning av befintligt fritidshus samt installation av 
eldstad. 
 

  

7 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 

Ordförandeberedningens förslag till beslut; 
Ordförandeberedningen föreslår Miljö- och 
byggnadsnämnden att bevilja sökt bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus.  
 

  

8 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 

Ordförandeberedningens förslag till beslut; 
Ordförandeberedningen föreslår Miljö- och 
byggnadsnämnden att bevilja sökt bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus. 
 

  

9 Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad och 
tillbyggnad av enbostadshus 

Ordförandeberedningens förslag till beslut; 
Ordförandeberedningen föreslår Miljö- och 
byggnadsnämnden att bevilja sökt bygglov för nybyggnad av 
komplementbyggnad och tillbyggnad av enbostadshus. 
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10 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 

Ordförandeberedningens förslag till beslut; 
Ordförandeberedningen föreslår Miljö- och 
byggnadsnämnden att bevilja sökt förhandsbesked för 
nybyggnad av fritidshus.  
 

  

11 Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus 

Ordförandeberedningens förslag till beslut; 
Ordförandeberedningen föreslår Miljö- och 
byggnadsnämnden att bevilja sökt förhandsbesked för 
nybyggnad av fyra enbostadshus. 
 

  

12 Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad 

Ordförandeberedningens förslag till beslut; 
Ordförandeberedningen föreslår Miljö- och 
byggnadsnämnden att bevilja sökt bygglov för tillbyggnad av 
komplementbyggnad. 
 

  

13 Bygglov för nybyggnad av fritidshus 

Ordförandeberedningens förslag till beslut; 
Ordförandeberedningen föreslår Miljö- och 
byggnadsnämnden att besluta enligt förvaltningens förslag till 
beslut, att bevilja sökt bygglov förnybyggnad av fritidshus.  
 

  

14 Bygglov för nybyggnad av butik och parkeringsplats 

Ordförandeberedningens förslag till beslut; 
Ordförandeberedningen föreslår Miljö- och 
byggnadsnämnden att besluta enligt förvaltningens förslag till 
beslut, att bevilja sökt bygglov för nybyggnad av butik och 
parkeringsplats.  
 

  

15 Årsbokslut Mora Byggnadsnämnd 2022 

Ordförandeberedningens förslag till beslut; 
Ordförandeberedningen föreslår Miljö- och 
byggnadsnämnden att besluta enligt förvaltningens förslag till 
beslut och anta upprättat förslag till Byggnadsnämndens 
årsbokslut 2022.  
 

  

16 Årsredovisning Orsa Byggnadsnämnd 2022 

Ordförandeberedningens förslag till beslut; 
Ordförandeberedningen föreslår Miljö- och 
byggnadsnämnden att besluta enligt förvaltningens förslag till 
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beslut och anta upprättat förslag till Byggnadsnämndens 
årsredovisning 2022. 
 

17 Årsredovisning Miljönämnden 2022 - uppföljning av 
mål, ekonomi och internkontrollplan 

Ordförandeberedningens förslag till beslut; 
Ordförandeberedningen föreslår Miljö- och 
byggnadsnämnden att besluta enligt förvaltningens förslag till 
beslut och anta upprättat förslag till Årsredovisning 
Miljönämnden 2022 - uppföljning av mål, ekonomi och 
internkontrollplan 
 

  

18 Uppföljning Internkontroll 2022 

Ordförandeberedningens förslag till beslut; 
Ordförandeberedningen föreslår Miljö- och 
byggnadsnämnden att besluta enligt förvaltningens förslag till 
beslut och godkänner uppföljning av byggnadsnämndernas 
internkontrollplan för 2022.  
 

  

19 Internkontroll 2023 

Ordförandeberedningens förslag till beslut; 
Ordförandeberedningen föreslår Miljö- och 
byggnadsnämnden att besluta enligt förvaltningens förslag till 
beslut och antar upprättat förslag till internkontrollplan 
2023.  
 

  

20 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus  

Ordförandeberedningens förslag till beslut; 
Ordförandeberedningen föreslår Miljö- och 
byggnadsnämnden att besluta enligt förvaltningens förslag till 
beslut, att bevilja sökt förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus.  
 

  

21 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus  

Ordförandeberedningens förslag till beslut; 
Ordförandeberedningen föreslår Miljö- och 
byggnadsnämnden att besluta enligt förvaltningens förslag till 
beslut, att bevilja sökt förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus. 

  

22 Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats 

Ordförandeberedningens förslag till beslut; 

Ordförandeberedningen föreslår Miljö- och 
byggnadsnämnden att besluta enligt förvaltningens förslag till 
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beslut, att bevilja sökt bygglov för nybyggnad av 
parkeringsplats.  

 

 

Informationsärenden 

23 Informationsärenden till Miljö-och byggnadsnämnden   

Delegationsbeslut 

24 Delegationsbeslut Miljö- och byggnadsnämnden 2023   

Delgivningar 

25 Delgivningar Miljö- och byggnadsnämnden 2023-03-01   

 
 

 

Joakim Linder Sofia Juhlin Ulriksen 
Ordförande Sekreterare 
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