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Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 
Plan- och byggenheten 
774 81 Avesta 
Besöksadress: Strandbacksvägen 7, Avesta 

 
 

 Telefon: 0226-64 54 54 
E-post: miljo-bygg@avesta.se 
Organisationsnr: 212 000-2262 

 

 

Beslutsdatum:  

2019-01-25 
 

 

 

 

Handläggare: 

Plan- och byggenheten 

Fredrik Rooslien 

Byggnadsinspektör 

0226-64 55 35 

fredrik.rooslien@avesta.se Beslutsdatum: 
 

Åsgarns bygdegård  

c/o Roland Ek, Kolarbo 28 

774 97 FORS 

 

 

 

BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED 
 

Ärendenummer: VDMB 2018-000983 

Ansökan avser: Bygglov för nybyggnad av paviljong inom fastigheten Åsgarn 1:6, Avesta kommun 

Fastighet: ÅSGARN 1:6 (ÅSGARN 1) 

Sökande: Åsgarns bygdegård , c/o Roland Ek, Kolarbo 28, 774 97 FORS 
 

 

Ärendebeskrivning  
Bygglov för nybyggnad av paviljong. 

 

Förutsättningar  
Fastigheten ligger inom område som bedöms som sammanhållen bebyggelse. 

 

 

Beslut 
Bygglov beviljas enligt ansökan med stöd av plan- och bygglagens (PBL) 9 kap. 31 §. 

Kontrollansvarig enligt PBL 10 kap. 9 § behövs inte för detta arbete enligt 10 §. 

Tekniskt samråd enligt PBL 10 kap. 14 § anses uppenbart obehövligt. 

Startbesked för att påbörja åtgärden utfärdas med stöd av PBL 10 kap. 23 §.  

Med detta startbesked fastställs bifogad kontrollplan enligt PBL 10 kap. 24 §. 

Slutsamråd enligt PBL 10 kap. 30-33 §§ ska hållas på platsen i samband med att byggåtgärderna avslutas. 

Byggnaden får inte tas i bruk förrän miljö- och byggnadsnämnden lämnat ett slutbesked enligt PBL 10 kap. 4 

och 34 §§.  

 

Motiv till beslut  
Byggnaden uppfyller kraven i PBL 2 och 8 kapitlet i tillämpliga delar. 

 

Handlingar som ingår i beslutet  
Ansökan  2018-10-22 

Karta  2018-11-12 

Fasadritning nr 1 2019-01-18 

Fasadritning nr 2 2019-01-18 

 

Avgift 

Enligt fastställd taxa utgör avgiften för    

Bygglov + startbesked  7 310 kr 

 

Summa avgifter (faktureras senare)   7 310 kr  

 

Enligt delegation – 2019-01-25 – Fredrik Rooslien
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Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 
Plan- och byggenheten 
774 81 Avesta 
Besöksadress: Strandbacksvägen 7, Avesta 

 
 

 Telefon: 0226-64 54 54 
E-post: miljo-bygg@avesta.se 
Organisationsnr: 212 000-2262 

 

 

Upplysningar  
Åtgärden får inte påbörjas förrän 4 veckor efter att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. 

 

När arbetena är slutförda ska bifogad kontrollplan signeras och lämnas till Plan- och byggenheten för 

erhållande av miljö- och byggnadsnämndens slutbesked enligt PBL 10 kap. 34 §. 

 

 

Beslutet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag som 

beslutet vinner laga kraft enligt PBL 9 kap. 43 §. 

 

Besvärshänvisning 
Om ni vill överklaga miljö- och byggnadsnämndens beslut ska ni skriva till länsstyrelsen i ert län. 

Skrivelsen ska dock skickas/lämnas till: 

 

Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd 

774 81 Avesta 

 

För att länsstyrelsen ska kunna ta upp ert överklagande måste skrivelsen ha kommit till miljö- och 

byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag som ni fick ta del av beslutet. 

 

Ange fastighetsbeteckning och ärendenummer på det beslut ni överklagar och varför ni anser att beslutet ska 

ändras samt vilken ändring ni vill ha.  

 

Bifoga även handlingar som ni anser har betydelse, men som ni inte redan lämnat in. 

 

Underteckna skrivelsen och uppge namn, adress och telefonnummer. Om ni anlitar ombud kan ombudet 

underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med en fullmakt.  

 

Beslutet delges  
Sökanden  

 

 

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

 



 

 

Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 
Plan- och byggenheten 
774 81 Avesta 
Besöksadress: Strandbacksvägen 7, Avesta 

 
 

 Telefon: 0226-64 54 54 
E-post: miljo-bygg@avesta.se 
Organisationsnr: 212 000-2262 

 

 

 

 
 

 

 

Handläggare: 

Plan- och byggenheten 

Fredrik Rooslien 

Byggnadsinspektör 

 

  

 

 

KONTROLLPLAN 
 

Ärendenummer: VDMB 2018-000983 

Ansökan avser: Bygglov för nybyggnad av paviljong inom fastigheten Åsgarn 1:6, Avesta kommun 

Fastighet: ÅSGARN 1:6 (ÅSGARN 1) 

Sökande: Åsgarns bygdegård , c/o Roland Ek, Kolarbo 28, 774 97 FORS 

 

 

Sökanden kontrollerar att arbetena är utförda enligt gällande bygglov. 

När arbetena är slutförda ska denna kontrollplan signeras och lämnas till Plan- och byggenheten för 

erhållande av miljö- och byggnadsnämnden slutbesked enligt PBL 10 kap. 34 §. 

 

 

……………………………………………        …./...…. 

Ort   Datum  

 

 

…………………………………………………………………….. 
Namnteckning 

 

 

 

…………………………………………………………………….. 
Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 

 

 


