








 
§ 9:1. .Beslut om närvarorätt 

 
§ 9:2. .Utseende av justerare och tid för justering 

 
§ 9:3. .Anmälan av delegationsbeslut 

 
§ 9:4. .Anmälan av delegationsbeslut  - Bostadsanpassning 3:e kvartalet 2018 

 
§ 9:5. .Ekonomisk uppföljning september 2018 

 
§ 9:6. .Remissyttrande - Avseende hastighetsbegränsning på väg 276 

 
§ 9:7. .Tillägg till byggnadsnämndens delegationsordning 

 
§ 9:8. .Svar på revisionsrapport – Granskning av kommunens tillgänglighet och servicenivå 

 
§ 9:9. .Granskning av program för uppföljning av privata utförare – Byggnadsnämndens yttrande 

 
§ 9:10. .Julbord 

 
§ 9:11. .BODA 1:28 (ROSLAGSVÄGEN 221 C) 

 Förhandsbesked om nybyggnad av två enbostadshus  
 

§ 9:12. .Om- och tillbyggnad av servicebyggnad till restaurang –  
uttagande av byggsanktionsavgift 

 
§ 9:13. .FREDEN 1:1 och SMEDBY 30:4 

 Uppförande av transformatorstation NS149115 och rivning av transformatorstation 
 

§ 9:14. .GRINDTORP 1:1 (GRINDTORPS GÅRD 1) 
 Förhandsbesked om nybyggnad av tre enbostadshus  

 
§ 9:15. .HUSBY 3:30 (SÅGVÄGEN 33) 

 Nybyggnad av företagshotell och rivning av kontors-/industribyggnad 
 

§ 9:16. .INGMARSÖ 2:115 (BÅTDRAGSVÄGEN 2A) 
 Förhandsbesked om nybyggnad av två enbostadshus  

 
§ 9:17. .NORRÖ 2:131 (NORRÖBY GÅRD 1) 

 Förhandsbesked om nybyggnad av två enbostadshus  
 

§ 9:18. .SVARTGARN 2:613 (LÖTVÄGEN 48) 
 Marklov för trädfällning 
 

§ 9:19. .SVARTGARN 2:645 och 2:630 (LÖTVÄGEN 17 och 19) 
 Marklov för trädfällning  
 

§ 9:20. .Tillbyggnad av fritidshus - uttagande av byggsanktionsavgift 
 

§ 9:21. .TUNA 3:106 (VEGAVÄGEN 1) 
 Nybyggnad av komplementbyggnad - bygglovfri åtgärd  

 



§ 9:22. .TÄLJÖ 1:67 (FREJVÄGEN 21) 
 Nybyggnad av enbostadshus och garage/carport 
 

§ 9:23. .UNDAL 1:2 (UNDALSVÄGEN 100) 
 Nybyggnad av carport 
 

§ 9:24. .VÄSTER-TRANVIK 1:11 (TRANVIKSVÄGEN 157) 
 Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus 

 
§ 9:25. .ÖRSÖ 1:171 

 Förhandsbesked om nybyggnad av två fritidshus  
 

§ 9:26. .ÖSTANÅ 1:13 (LÖTVALLEN) 
 Nybyggnad av omklädningsbyggnad 

 
§ 9:27. .ÖSTRA LAGNÖ 1:21 (LAGNÖVÄGEN 235) 

 Förhandsbesked om nybyggnad av fritidshus  
 

§ 9:28. .ÖVERSÄTTRA 1:135 (STROSSARVÄGEN 8) 
 Marklov för markförändringar  

 
§ 9:29. .Bygglovfri åtgärd - Nybyggnad av komplementbyggnad - byggsanktionsavgift 
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