




§ 8:1.  .Utseende av justerare och tid för justering 
 

§ 8:2.  .Närvarorätt 
 

§ 8:3.  .Anmälan av delegationsbeslut 
 

§ 8:4.  .Delgivningsärenden 
 

§ 8:5.  .Verksamhetsberättelse delårsbokslut 2017 
 

§ 8:6.  .Upphandling av skoskjuts - information 
 

§ 8:7.  .Byggnadsnämndens planerade beredning- och sammanträdesdagar 2018 
 

§ 8:8.  .Byggnad tagits i bruk utan slutbesked - byggsanktionsavgift  
 

§ 8:9.  .BO 1:2 (SKEPPSDALSVÄGEN 89) 
 Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus  
 

§ 8:10.  .DYVIK 46:7 (RÖRÄNGSUDDEN 18) 
 Tillbyggnad av fritidshus samt nybyggnad av gäststuga och sjöbod 
 

§ 8:11.  .EDÖ 1:84 (EDÖGÅRDSTIGEN 19) 
 Förhandsbesked om nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad 
 

§ 8:12.  .GRUNDVIK 1:76 (SAXARVÄGEN  8) 
 Strandskyddsdispens för tillbyggnad av befintlig brygga  
 

§ 8:13.  . INGMARSÖ S:10, 2:43 och 2:106 (INGMARSÖ BYVÄG 10 och 12A) 
 Strandskyddsdispens för muddring 
 

§ 8:14.  .LERVIK 1:184 (LÅNGGÄRDESVÄGEN 11) 
 Tillbyggnad av enbostadshus  
 

§ 8:15.  .LERVIK 1:185 (LÅNGGÄRDESVÄGEN 13) 
 Tillbyggnad av enbostadshus  
 

§ 8:16.  .MARUM 1:111 (ARNÖVÄGEN 73) 
 Strandskyddsdispens för anläggande av trädäck och reparation av bryggfäste 
 

§ 8:17.  .MARUM 1:360 (BJÖRKHOLMEN MARUM 12) 
 Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus 
 

§ 8:18.  .NOLSJÖ 1:14 (DALVÄGEN 5) 
 Nybyggnad av förråd samt uppförande av plank 
 

§ 8:19.  .NORRÖ 2:52 (NORRÖ SJÖVÄG 29) 
 Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus 
 

§ 8:20.  SVARTGARN 2:231 (HÄSTSKORINGEN 10) 
 Strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnader  
 
 



§ 8:21.  .SVINNINGE 1:216 (BJÖRNHAMMARVÄGEN 25) 
 Tidsbegränsat lov för uppförande av ställage för båtförvaring 
 

§ 8:22.  .SVINNINGE 1:301 (SVINNINGEUDDSVÄGEN 51) 
 Nybyggnad av komplementbyggnad (gäststuga) 
 

§ 8:23.  .Fasadändring av enbostadshus - redan utfört 
 

§ 8:24.  .TIMRARÖN 1:17 
 Nybyggnad av telemast 
 

§ 8:25.  .TUNA 3:194 (SATURNUSVÄGEN 15) 
 Nybyggnad av uthus  
 

§ 8:26.  .TUNA 3:84 (KLAPPBRYGGAN 3) 
 Till- och ombyggnad av restaurang  
 

§ 8:27.  .ÄLGÖN 1:83 
 Nybyggnad av fritidshus och gäststuga – ändring av lov 
 

§ 8:28.  .ÖSTANÅ 1:2 
 Nybyggnad av transformatorstation  
 

§ 8:29.  .ÖSTRA LAGNÖ 1:111 (BYSTAVÄGEN 8) 
 Nybyggnad av komplementbyggnad (förråd) - bygglovfri åtgärd  
 

§ 8:30.  .ÖSTRA LAGNÖ 1:188 (RAMSDALSVÄGEN 35) 
 Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus  
 

§ 8:31.  .Tillsyn angående förhållande på fastigheten - Anläggande av parkeringsplats 
och uppställning av arbetsfordon 
 

 








































