




 
§ 6:1. .Närvarokontroll 

 
§ 6:2. .Godkännande av dagordningen 

 
§ 6:3. .Utseende av justerare och tid för justering 

 
§ 6:4. .Anmälan av delegationsbeslut - Maj 

 
§ 6:5. .Anmälan om delgivningar - Maj 

 
§ 6:6. .Beslut om delegation av beslutanderätt i bostadsanpassningsärende dnr 2021-010 

 
§ 6:7. .Bygglov sommar – Delegation till byggnadsnämndens presidium 

 
§ 6:8. .Delegation av beslutanderätt i tre ärenden, till byggnadsinspektör eller denne  

 överordnad 
 

§ 6:9. .Kommunalt utpekade områden av kulturmiljöintresse 
 

§ 6:10. .Byggnadsnämndens delegationsordning - tillägg  
 

§ 6:11. .ANNEBERG 1:27 (STORHOLMSVÄGEN 40) 
 Strandskyddsdispens för återställande av pir/stensättning 
 

§ 6:12. .BAMMARBODA 1:13 (ALSVIKSVÄGEN 21) 
 Nybyggnad av båthus med bryggdel 
 

§ 6:13. .Tillsyn om olovligt byggande (spaljé)  
 

§ 6:14. .BOLBY 1:216 (ÖRANVÄGEN 35) 
 Nybyggnad av gäststuga  
 

§ 6:15. .EDÖ 1:63 (EDÖHILLVÄGEN 34) 
 Nybyggnad av affärs-och cafébyggnad samt servicebyggnad –  
 Rättelse av beslut 
 

§ 6:16. .GREGERSBODA 1:23 (GREGERSBODA NÄSBACKEN 1) 
 Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus 
 

§ 6:17. .HUSARÖ 4:37 (HUSARÖ VANGSBÄCKSSTIGEN 6) 
 Bygglovfri åtgärd - Nybyggnad av komplementbostadshus (fritidshus) 
 

§ 6:18. .INGMARSÖ 2:115 (BÅTDRAGSVÄGEN 2 A) 
 Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus  
 

§ 6:19. .INGMARSÖ 2:116 (FEMSUNDSVÄGEN 6) 
 Nybyggnad av växtförsäljningslokal samt uppförande av plank 
 

§ 6:20. .INGMARSÖ 2:5 och 4:1 (INGMARSÖ BYVÄG 1) 
 Uppförande av plank och skärmtak samt strandskyddsdispens för  
 bygglovfria åtgärder 
 



§ 6:21. .INGMARSÖ 3:26 (SKÄRET INGMARSÖ 5) 
 Nybyggnad av fritidshus samt ändring av fritidshus till gäststuga 
 

§ 6:22. .INGMARSÖ 3:30 (ÄNGVÄGEN) 
 Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus  
 

§ 6:23. .LJUSTERÖ-ÅSÄTTRA 1:3 (LERVIKSTORPSVÄGEN 20) 
 Ändring av båthamn 
 

§ 6:24. .LJUSTERÖ-ÅSÄTTRA 3:1 (ÅSÄTTRA BRYGGVÄG 75) 
 Anläggande av parkering  
 

§ 6:25. .LJUSTERÖ-ÅSÄTTRA 3:1 (ÅSÄTTRA BRYGGVÄG 75) 
 Förhandsbesked om nybyggnad av två enbostadshus  
 

§ 6:26. .MARGRETELUND 4:1 (SJÖBACKEN VID VALSJÖN) 
 Strandskyddsdispens för förlängning av brygga  
 

§ 6:27. .MARUM 1:17 (ARNÖVÄGEN 47) 
 Nybyggnad av gäststuga  
 

§ 6:28. .Ändring av enbostadshus (fasad) - inglasat uterum - redan utfört 
 

§ 6:29. .MÖRTSUNDA 1:38 (VÄSBYVÄGEN 26 A) 
 Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad 
 

§ 6:30. .RYDBOHOLM 2:107 (BROVALLSVÄGEN 52) 
 Tillbyggnad av radhus  
 

§ 6:31. .SIARÖ 1:44 (LILLSTUGAN SIARÖ 3) 
 Nybyggnad av gäststuga  
 

§ 6:32. .STENSVIK 1:55 (SOLVIKSSLINGAN 3) 
 Nybyggnad av enbostadshus  
 

§ 6:33. .SVARTGARN 2:199 (BRODDSTIGEN 5) 
 Strandskyddsdispens för anläggande av båtlyft  
 

§ 6:34. .SVARTGARN 2:432 (ARDENNERVÄGEN 31) 
 Nybyggnad av förråd och rivning av uthus - Delbeslut 
 

§ 6:35. .TORPET 1:1 (LJUSTERÖVÄGEN 118) 
 Strandskyddsdispens för anläggande av brygga  
 

§ 6:36. .TÄLJÖ 1:71 (FREJVÄGEN 31) 
 Nybyggnad av enbostadshus  
 

§ 6:37. .Övriga frågor 
 


















