




§ 4:1. .Närvarokontroll 
 

§ 4:2. .Godkännande av dagordningen 
 

§ 4:3. .Utseende av justerare och tid för justering 
 

§ 4:4. .Anmälan av delegationsbeslut  
 

§ 4:5. .Anmälan av delegationsbeslut bostadsanpassning 
 

§ 4:6. .Beslut om delegation av beslutanderätt i bostadsanpassningsärende dnr 2021-015 
 

§ 4:7. .Delgivningsärenden 
 

§ 4:8. .Ekonomisk uppföljning per 31 mars 2021 - BN 
  

§ 4:9. .Näs 7:9 - info om lämnat lov 3 st flerbostadshus 
 

§ 4:10. .Nytt principbeslut avseende startbesked för fristående s.k. attefallshus  
 i Svinningeområdet 
 

§ 4:11. .Information om s.k. attefallsåtgärder i enbostadshus, med anledning  
 av Högsta domstolens dom, meddelad 2021-03-30 
 

§ 4:12. .Nybyggnad av gäststuga - bygglovfri åtgärd – rättelse och utdömande av vite 
 

§ 4:13. .EDÖ 1:66 (ENÄNGSVÄGEN 5) 
 Strandskyddsdispens för anläggande av brygga 
 

§ 4:14. .HUMMELMORA 1:63 (HUMMELDALSVÄGEN/ TOMTEBERGAVÄGEN) 
 Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus  
 

§ 4:15. .HUSARÖ 2:24 (STORSKÄRET HUSARÖ 1) 
 Strandskyddsdispens för bygglovfri åtgärd (vindkraftverk) 
 

§ 4:16. .HUSARÖ 2:50 (ULLA LINDSTRÖMS STIG 10) 
 Strandskyddsdispens för nybyggnad av bygglovfri komplementbyggnad (gäststuga) 
 

§ 4:17. .Tillsyn om olovlig åtgärd, förskoleverksamhet 
 

§ 4:18. .INGMARSÖ 1:31 (SÖDRA EKSKÄRET) 
 Nybyggnad av fritidshus samt ansökan om ändrad tomtplatsavgränsning 
 

§ 4:19. .INGMARSÖ 2:115 (BÅTDRAGSVÄGEN 2A) 
 Strandskyddsdispens för anläggande av brygga  
 

§ 4:20. .INNEBY 3:24 (RÖDBERGSSTIGEN 1) 
 Nybyggnad av gäststuga 
 

§ 4:21. .LERVIK 1:151 (GETHAGSVÄGEN 11) 
 Tillbyggnad av enbostadshus  
 

§ 4:22. .LJUSTERÖ-ÅSÄTTRA 1:2 
 Förhandsbesked om nybyggnad av två enbostadshus 
 
 
 



 
§ 4:23. .LJUSTERÖ-ÅSÄTTRA 1:56 (FRIDHEMSVÄGEN 10) 

 Nybyggnad av enbostadshus  
 

§ 4:24. .MARGRETELUND 16:1 (MARGRETELUND 16:15-RÖDBOSUNDSV. 28) 
 Strandskyddsdispens för utökning av brygga  
 

§ 4:25. .MARUM 1:109 (TUSKÖVÄGEN 31) 
 Nybyggnad av gäststuga  
 

§ 4:26. .MARUM 1:311 (LJUSTERÖVÄGEN 168) 
 Nybyggnad av komplementbyggnad (garage och gäststuga) 
 

§ 4:27. .MÖRTSUNDA 1:41 (VÄSBYVÄGEN 26C) 
 Nybyggnad av enbostadshus  
 

§ 4:28. .PRÄSTGÅRDEN 1:4 (STORA SKOGSTORP 2) 
 Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus 
 

§ 4:29. .RUGGSÄTTRA 1:5 (RUGGSÄTTRAVÄGEN 9) 
 Förhandsbesked om nybyggnad av tre enbostadshus  
 

§ 4:30. .Strandskyddsdispens för ändring av brygga - redan utfört 
 

§ 4:31. .Tillsyn om olovlig åtgärd, skolverksamhet 
 

§ 4:32. .Nybyggnad av enbostadshus, uppförande av stödmurar och trädfällning  
 – Neka slutbesked 
 

§ 4:33. .SVINNINGE 1:88 (BJÖRNHAMMARVÄGEN 4) 
 Nybyggnad av enbostadshus och rivning av fritidshus 
 

§ 4:34. .Yttrande till JO i ärenden gällande framfört klagomål – Dnr 5456-2020 
 

§ 4:35. .TRÅSÄTTRA 2:52 (TALLSÄTTRAVÄGEN 205) 
 Ändrad användning av vind på radhus (inredning av vind) 
 

§ 4:36. .Tillbyggnad av garage samt ändring av marknivåer - delvis redan utfört 
 

§ 4:37. .VÄSTRA LAGNÖ 1:159 (LAGNÖVÄGEN 123) 
 Nybyggnad av sjöbod/bastu 
 

§ 4:38. .VÄSTRA LAGNÖ 1:165 (GETHOLMSVÄGEN 1) 
 Strandskyddsdispens för anläggande av brygga  
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