








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

§ 8:2.   Anmälan av delegationsbeslut 
 

§ 8:3.  Anmälan av delegationsbeslut - bostadsanpassningsbidrag 
 

§ 8:4.  Budget 2017 
 

§ 8:5.  Remissvar - Om permanenta lokala trafikföreskrifter gällande 
hastighetsbegränsning på Ingmarsö 
 

§ 8:6.  BERGA 6:35 (BERGAVÄGEN 21) 
Tidsbegränsat lov för tillfällig infartsväg till skola - information 

 
§ 8:7.  Tillbyggnad av bostadshus - bygglovfri åtgärd redan utfört – Uttagande av 

sanktionsavgift 
 

§ 8:8.  Anmälan om olovligt byggande 
 

§ 8:9.  Anmälan om olovligt byggande (uteservering) 
 

§ 8:10.  BREVIK S:5 
Strandskyddsdispens för anläggande av brygga 

 
§ 8:11.  EDÖ 1:116 (BJÖRNHOLMEN EDÖ 1) 

Nybyggnad av uthus 
 

§ 8:12.  Nybyggnad av uthus samt anläggande av trappa, mur och plank - redan 
utfört 

 
§ 8:13.  Anmälan om olovligt byggande 

 
§ 8:14.  GILLMYRA 1:16 (GILLMYRA GÅRD 1) 

Nybyggnad av ridhus 
 

§ 8:15.  HAGALUND 1:8 (HAGALUNDS GÅRDSVÄG 44) 
Nybyggnad av enbostadshus och garage 

 
§ 8:16.  HJÄLMSÄTTRA 1:1 

Förhandsbesked om nybyggnad av 2 enbostadshus med framtida 
avstyckning 

 
§ 8:17.  HUSBY 2:2 

Tidsbegränsat lov för nybyggnad av förskolebyggnad 
 

§ 8:18.  KÅRNÄS 1:72 (LINÅKERSVÄGEN 12) 
Nybyggnad av fritidshus och rivning av fritidshus 

 
§ 8:19.  LAPPDAL 2:4 (SEVENIUSVÄGEN 19) 

Fråga om bygglovplikt avseende ekonomibyggnad/ridhus – yttrande till 
mark- och miljödomstolen 
 
 



§ 8:20.  Tillbyggnad av enbostadshus - redan utfört 
 

§ 8:21.  Anmälan om olovligt byggande 
 

§ 8:22.  Anmälan om förhållande på fastigheten - ändrad anvädning 
 

§ 8:23.  MARUM 1:7 
Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus med ekonomi- och 
stallbyggnad för hästgård med framtida avstyckning 

 
§ 8:24.  MJÖLKÖN 1:2 (STORUDDSSTIGEN 22) 

Nybyggnad av fritidshus 
 

§ 8:25.  NOLSJÖ 1:94 (BJÖRKBACKEVÄGEN 10) 
Tillbyggnad av enbostadshus 

 
§ 8:26.  Anmälan om olovligt byggande (container) 

 
§ 8:27.  Anmälan om förhållande på fastigheten 

 
§ 8:28.  Anmälan om förhållande på fastigheten 

 
§ 8:29.  RUNÖ 7:21 

Nybyggnad av 10 st kedjehus med carport/förråd (Runö 7:390-7:399) 
 

§ 8:30.  SMEDBY 19:387 (MÖNSTRINGSVÄGEN 178) 
Tillbyggnad av radhus 

 
§ 8:31.  SMEDBY 19:553 (SOLSKIFTESVÄGEN 8) 

Tidsbegränsat lov för nybyggnad av tillfälligt boende 
 

§ 8:32.  SVARTGARN 2:4 (STORA BADET) 
Anläggande av brygga 

 
§ 8:33.  SVARTGARN 2:525 (SVAVELSÖVÄGEN 38) 

Strandskyddsdispens för anläggande av brygga och muddring samt marklov 
för uppläggning av muddermassor 

 
§ 8:34.  Föreläggande om borttagande av olovligt uppförande av skylt 

 
§ 8:35.  SVINNINGE 1:158 (SVINNINGEUDDSVÄGEN 20) 

Marklov för ändring av marknivåer 
 

§ 8:36.  SVINNINGE 3:155 (VÄSTERSKÄRSRINGEN 25) 
Nybyggnad av enbostadshus - ändring av infart 

 
§ 8:37.  Uttagande av byggsanktionsavgift 

 
§ 8:38.  VÄSTRA LAGNÖ 1:111 (LILLA SUNDSHOLMSVÄGEN 18) 

Nybyggnad av gäststuga 
 

§ 8:39.  ÖSTER-TRANVIK 1:26 (STAVESTRÖMSVÄGEN 55) 
Nybyggnad av sjöbod/bastu 



 
§ 8:40.  ÖSTRA LAGNÖ 1:204 (RAMSDALSVÄGEN 30) 

Nybyggnad av fritidshus och garage/förråd och anläggande av brygga 
 

§ 8:41.  Uttagande av byggsanktionsavgift 
 

§ 8:42.  ÖSTRA LAGNÖ 1:98 (SJÖHAGSVÄGEN 3) 
Utveckling av talan till Mark- och miljödomstolen 

 












































