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Peter Danielsen
c/o Roth, Uddstigen 2
791 46 FALUN

STARTBESKED
Startbesked och fastställande av kontrollplan
Diarienummer:
Ansökan avser:
Fastighet:
Sökande:

BYGG 20 17-000382
Bygglov nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd
KOLBERGSBO 1:26
Peter och Marie Danielsen

Beslut
Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 § enligt plan- och
bygg /agen (PBL).
Byggnadsarbetena får påbörjas.

Förutsättningar för startbeskedets giltighet
bygglov daterat 20 17-08-30
kontrollansvarig för byggprojektet är Nils Berglund
protokoll från tekniskt samråd daterat 2017-09-1 5
förslag till kontrollplan inlämnad 2017-09-1 3
Följ ande handlingar ska inlämnas till myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor
som underlag för slutbesked senast vid slutsamråd
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Utlåtande från berörd kontrollansvarig.
Intyg från kontrollansvarig att byggnadsåtgärden överensstämmer med meddelat
bygglov daterat 2017-08-30.
Uppföljd och signerad kontrollplan.
Intyg om att byggnadens läge överensstämmer med meddelat bygglov.
Sakkunnighetsintyg om brandskyddskontroll av eldstad eller räkkanal inkl.
tillträdesanordningar på tak.
Sakkunnighetsintyg om brandskyddskontroll av imkanal.
Sakkunnighetsintyg om obligatorisk ventilationskontroll (OVK).

Postadress

79183 FALUN

Besöksadress
Myntgatan 45

Telefonväxel

Organisationsnummer

Bankgiro

Internet

023-830 00

212000-2221

218-0289

www.falun.se
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Så här gör du för att överklaga:
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor måste ha fått din överklagan inom tre
veckor från den dag du fick del av beslutet, annars kan ditt överklagande inte tas till
prövning.
Överklagan ska vara skriftlig. Skriv ett brev och sätt rubriken "Överklagande till
Länsstyrelsen i Dalarnas Län". Om du mejlar in överklagandet, ange detta som
ärenderubrik.
I början av brevet skriver du vad beslutet gäller, diarienumret på beslutet och
datumet då Myndighetsnä.mnden för bygg- och miljöfrågor fattade beslutet.
Beskriv sedan hur du vill att beslutet ändras och varför.
I brevet ska du också skriva ditt namn, adress och andra kontaktuppgifter och gärna
ditt personnummer.
Skicka med de handlingar eller annat som du tycker är viktiga för ärendet.
Skriv under!
Skicka brevet till:

Falu kommun
Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor
791 83 Falun
Eller mejla till:
myndighetsnamnden@falun.se

OBS! Överklagandet måste ha kommit till nämnden senast tre veckor efter att du fått
beslutet.
Du kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt dig.

När myndighetsnämnclen för bygg och miljöfrågor får ditt överklagande
Först kontrollerar vi om det kommit in i rätt tid, det vill säga inom tre veckor efter att du
fått beslutet. Därefter bedömer vi om det går att ändra beslutet på det sätt som du önskar.
Om vi anser att vi inte kan ändra beslutet, skickar vi ditt överklaga nde vidare till länsstyrelsen
i Dalarnas län. Vi meddelar dig om ditt överklagande skickas till länsstyrelsen.

Om du har frågor om hur du överklagar
Du kan kontakta oss på avdelningen Bygg och miljö om du har frågor om hur du
överklagar, på te l. 023 - 830 00 eller e-post myndighetsnamnden@ falun.sc.
Skriv diarienumret på bes lutet i ärenderubriken på meddelandet.

