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På grund av GDPR (General Data Protection Regulation) är vissa uppgifter i protokollet X-markerade (kryssade). 
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SbN § 40 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
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SbN § 41 Ändring av detaljplan för kvarteret 
Snickaren (Vävaren 3 med flera) Smeden 10 
Dnr 2021-1145 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna samrådsredogörelsen, samt 
 

att godkänna förslag till ändring av detaljplan för granskning enligt Plan- och 
bygglagen (2010:900) 5 kapitlet 18 §. 

Ärendebeskrivning 
Fastigheten Smeden 10 ligger i norra delarna av Eksjö centrum längs med 
Västerlånggatan och rymmer bostäder (trygghetsboendet Snickaren). Området 
rymmer fyra tvåplansbyggnader. Det aktuella planförslaget innebär att ändra 
gällande detaljplan till att medge tre våningars höjd. Planförslaget inför 
utformningsbestämmelser i syfte att behålla en hög flexibilitet i detaljplanen, dock 
med ökad hänsyn till plats och närområde. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-10-13 att lämna positivt planbesked på 
ansökan samt att ge samhällsbyggnadssektorn i uppdrag att upprätta förslag till 
detaljplan. 

 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-02-09 att godkänna förslag till ändring 
av detaljplan för Smeden 10 för samråd. 

Under samrådet inkom endast en synpunkt från privatperson, därutöver yttranden 
från remissinstanserna (se samrådsredogörelse). Det görs inga justeringar i 
handlingarna mellan samrådet och granskningen. Granskningen är planprocessens 
andra steg, som syftar till att samla in information och synpunkter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-03-15 
Plankarta, granskningshandling, 2022-03-15 
Planbeskrivning, granskningshandling, 2022-03-15 
Samrådsredogörelse, 2022-03-15 

 
 

Utdrag: 
Planenheten 
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SbN § 42 XXX - prövning av ansökan om 
serveringstillstånd 
Dnr 2022-169 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att bevilja XXX, XXX, att på XXX, XXX, tills vidare servera starköl, vin, 
spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, året runt från och 
med 2022-04-13, samt 

 
att tillståndet även ska omfatta uteservering. 

Ärendebeskrivning 
XXX ansöker genom XXX om tillstånd att servera starköl, vin, sprit och andra 
jästa alkoholdrycker till allmänheten, året runt på XXX, XXX. Sökande har 
tidigare drivit verksamheten som enskild firma, men har nu valt att ändra 
bolagsform till aktiebolag. 

Personer som har prövats som person med betydande inflytande (PBI) är: 

- Ledamot/verkställande direktör/firmatecknare samt innehavare av 100 
procent av bolagets aktier. 

- Firmatecknare 

I samband med ändringen av bolagsformen har ett överlåtelseavtal upprättats 
mellan bolaget och sökande. Köpeskillingen erläggs genom att bolaget övertar 
betalningsansvaret för skulder samt att resterande summa betalas löpande till 
sökande. 

Verksamheten kommer att drivas vidare på samma sätt som tidigare, det vill säga 
asiatisk restaurang utan dans. 

Lokalen är registrerad som livsmedelsanläggning och har kapacitet för allsidig 
matlagning. En meny bestående av ett varierat utbud av för-, varm- och efterrätter 
har presenterats. 

Remiss har skickats till polisen, räddningstjänsten och skattekontoret. 
I remissvaret från polisen framgår ett par förseelser. Räddningstjänsten har 
meddelat att de inte gör någon bedömning av verksamheten då den inte har 
ändrats. I skattekontorets svar framgår inget som skulle kunna hindra ett 
serveringstillstånd. 

Alkohollagen 8 kapitlet 12 § anger att ”serveringstillstånd endast får meddelas om 
sökanden med hänsyn till personliga och ekonomiska förhållanden, samt 
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omständigheterna i övrigt är lämplig. Sökanden skall vara laglydig och benägen att 
fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna.” Utredningen visar att finansieringen 
är godtagbart redovisad. Rapporterade förseelser från polisen bedöms inte 
påverka ansökan då dessa inte är kopplade till verksamheten. 

Alkohollagen 8 kapitlet 17 § anger att ”Om alkoholservering på grund av 
serveringsställets belägenhet eller av andra skäl kan befaras medföra olägenheter i 
fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa, får 
serveringstillstånd vägras även om övriga krav som uppställs i lagen är 
uppfyllda.” Alkoholpolitiska skäl som skulle kunna förhindra ett 
serveringstillstånd bedöms inte föreligga. Yttranden har inhämtats från 
polismyndigheten angående frågan om möjliga olägenheter i samband med 
servering. Polismyndigheten bedömer att verksamheten inte kommer innebära 
några större problem av ordningskaraktär. Miljöenheten har inte heller haft 
någon speciell anmärkning kopplad till ansökan. 

 
Alkohollagen 8 kapitlet 16 § anger att ”Lokalen som används för servering till 
allmänheten eller för servering till slutna sällskap av den som har stadigvarande 
serveringstillstånd ska vara lämpliga från brandsäkerhetssynpunkt.” 
Räddningstjänsten har meddelat att de inte gör någon bedömning av 
verksamheten då den inte har ändrats. 

Alkohollagen 8 kapitlet 15 § anger att ”Stadigvarande tillstånd för servering till 
allmänheten får medges endast om serveringsstället har ett eget kök i anslutning 
till serveringslokalen samt tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat. 
Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter. Efter klockan 23.00 
får matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter. Serveringsstället ska vara 
utrustat med ett i förhållande till lokalens storlek lämpligt antal sittplatser för 
matservering. Om det finns en drinkbar får den ta i anspråk endast en mindre del 
av serveringsställets totala yta och vara belägen i nära anslutning till matsalen”. 

 
Verksamheten är registrerad som livsmedelsanläggning. Registreringen av 
livsmedelsanläggningen gäller tills vidare. Miljöenheten bedömer att menyer med 
ett varierat matutbud har redovisats. Miljöenheten bedömer även att 
serveringsytan inne i serveringslokalen följer alkohollagens krav, då de är 
överblickbart och att det finns tilltänkta sittplatser så att mat kan serveras där, så 
även gällande uteserveringen. 

Vid en sammantagen bedömning anser miljöenheten att sökande är lämplig att 
inneha ett serveringstillstånd på avsedd restaurang. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-03-23 

 
 

Utdrag: 
Sökande 
Länsstyrelsen 
Polismyndigheten 
Folkhälsomyndigheten 
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SbN § 43 XXX - ansökan om bygglov för ändrad 
användning från lokal till lägenheter samt 
tillbyggnad 
Dnr 2021-1410 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att bevilja ansökan om bygglov enligt 9 kapitlet 31 b § Plan- och bygglagen 
(2010:900) för bygglov för ändrad användning från lokal till lägenheter samt 
tillbyggnad. 

 
Övriga upplysningar 
Enligt 9 kapitlet 43 § Plan- och bygglagen (2010:900) upphör beslutet att gälla om 
den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem 
år från den dag då beslutet vann laga kraft. Avgift: Se bilaga. 

Ärendebeskrivning 
En ansökan om bygglov för ändrad användning från lokal till lägenheter samt 
tillbyggnad av bostadshuset på fastigheten XXX har inkommit. 

Fastigheten är belägen inom detaljplanerat område och strider mot 
planbestämmelserna i detaljplan (06-MLK-316, Mariannelunds köping). 

På huvudbyggnaden görs två tillbyggnader, en på byggnadens kortsida och en på 
byggnadens nordliga baksida, vilka i sin helhet placeras på prickad mark som inte 
får bebyggas. Räknat till ombyggnadens karaktär och omfattning kan de 
överträdelserna ses som cirka 11 procent av helheten, och rimligtvis ses som en 
mindre avvikelse. Planbestämmelserna är ”Ch”, vilket står för centrumbebyggelse 
med bostäder, samlingslokaler och handel. Detta medför att ändringen anses som 
följande av planens syfte, att tillhandahålla bostäder. 

Byggnadernas utformning är anpassad till bebyggelsemiljön på ett godtagbart sätt. 

Berörda sakägare har getts möjlighet att yttra sig. Inga negativa synpunkter har 
inkommit. 

Kommunens exploateringsavdelning, som delägare i gemensamhetsanläggningen, 
har inga synpunkter på byggnationerna. 

Enligt 2 kapitlet 4 § Plan- och bygglagen (2010:900) får endast mark som från 
allmän synpunkt är lämplig för bebyggelse tas i anspråk. Lämpligheten bedöms 
utifrån bestämmelserna i 2 kapitlet 5 och 6 §§ Plan- och bygglagen (2010:900) och 
omfattar bland annat risk för översvämning, trafiksäkerhet samt möjligheten att 
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ordna vattenförsörjning, avlopp och avfallshantering. Bebyggelseområdets särskilda 
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska skyddas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-04-04 

 
 

Utdrag: 
Sökanden 
Fastighetsägaren 
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SbN § 44 XXX - ansökan om strandskyddsdispens 
för nybyggnad av altaner och bastu 
Dnr 2022-211 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att medge dispens för att bygga två öppna altaner samt en bastu på fastigheten 
XXX vid sjön Hunsnäsen inom den tidigare beslutade tomtplatsen enligt 
situationsplan med tomtplatsen markerat med blå linje samt situationsplanen med 
altanerna och bastun inritad. Utöver den på situationsplanen markerade 
tomtplatsen med blå linje får ytterligare mark inte tas i anspråk inom 
strandskyddat område. 

 
Motivering 
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område men inom strandskydd. Hösten 
2018 upphävdes de områdesbestämmelser som reglerade bebyggelsen kring 
Hunsnäsen vilket resulterade i att strandskyddet återinträdde på platsen. 

 
Fastigheten är cirka 1000 kvm och ligger på östra sidan av sjön Hunsnäsen. På 
norra och södra sidan längs med strandlinjen om denna fastighet finns fritidshus 
och enbostadshus. Hela ytan av fastigheten XXX betraktas som trädgård med 
klippta gräsytor. Altanerna och bastun kommer inte att påverka friluftslivet och 
inte heller påverka förhållandena för växt- eller djurlivet. 

 
Övriga upplysningar 
Enligt 7 kapitlet 18 h § Miljöbalken upphör en dispens från strandskyddet att gälla 
om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har 
avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. 
Länsstyrelsen i Jönköpings län har rätt att överpröva dispensbeslutet. 
Överprövningstiden (tre veckor) räknas från den dag ärendet inkommer till 
länsstyrelsen. Ni uppmanas därför att höra efter på samhällsbyggnadsnämndens 
expedition innan ni börjar att bygga. Avgift: Se bilaga. 

Ärendebeskrivning 
På fastigheten XXX finns ett nybyggt fritidshus samt en flyttad stuga som 
används som gäststuga. Dessa åtgärder har fått dispens av 
samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-17, SbN 2020 § 152. Nu ansöks en dispens 
från strandskyddet för att sätta upp en bastu om cirka 4 kvm samt en öppen altan 
på 8,22 kvm intill gäststugan mot sjön samt ytterligare en öppen altan på 36 kvm 
som ska byggas mot huvudbyggnaden och som vetter mot sjön. Denna altan 
hamnar cirka 22 meter från strandlinjen varför även denna är med i ansökan. 
I ansökan var det från början ytterligare en altan i strandlinjen men denna togs 
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bort av sökanden. I ärendet från 2020 beslutades en tomtplats som även gäller i 
detta ärende. 

Lagstiftning 
Dispens medges från bestämmelserna i 7 kapitlet 15 § Miljöbalken med det 
särskilda skäl som anges i 7 kapitlet § 18c Miljöbalken, att området som dispensen 
avser redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-03-30 

 
 

Utdrag: 
Sökanden 
Länsstyrelsen 
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SbN § 45 XXX - ansökan om strandskyddsdispens 
för nybyggnad av komplementbyggnad, garage 
Dnr 2022-278 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att medge dispens för att bygga ett garage på fastigheten XXX vid 
Fellbohemsdammen enligt situationsplan med tomtplats. Utöver den på 
situationsplanen markerade tomtplatsen får ytterligare mark inte tas i anspråk 
inom strandskyddat område. 

 
Motivering 
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område men inom strandskydd vid 
Fellbohemsdammen och det lilla vattendrag som leder vidare till Svansjön. 

 
Fastigheten är cirka 3700 kvm och ligger på södra sidan av Fellbohemsdammen. 
2009 beviljades ändrad användning och strandskyddsdispens för att göra den 
gamla kvarnen på gården till ett enbostadshus. Då beslutades att fastigheten i sig 
utgjorde tomtplats runt den gamla kvarnen samt komplementbyggnaderna. Större 
delen av ytan på fastigheten XXX betraktas som trädgård med grusad gårdsplan 
och öppna gräsytor med större solitära träd. Tomtplatsen bedöms inte ha ändrats 
sedan 2009. Det finns en avgränsande remsa av större träd i anslutning till 
kommunens fastighet i öster. Garagets placering blir på en öppen gräsyta strax 
söder om en rad stora lövträd. Dess placering kommer inte att påverka friluftslivet 
och inte heller påverka förhållandena för växt- eller djurlivet på platsen. 

 
Övriga upplysningar 
Enligt 7 kapitlet 18 h § Miljöbalken upphör en dispens från strandskyddet att gälla 
om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har 
avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. 

 
Länsstyrelsen i Jönköpings län har rätt att överpröva dispensbeslutet. 
Överprövningstiden (tre veckor) räknas från den dag ärendet inkommer till 
länsstyrelsen. Ni uppmanas därför att höra efter på samhällsbyggnadsnämndens 
expedition innan ni börjar att bygga. Avgift: Se bilaga. 

Ärendebeskrivning 
En ansökan om att få bygga ett garage har inkommit. Garaget kommer att bli 77 
kvm. På den aktuella fastigheten finns ett bostadshus som varit en gammal kvarn 
samt ekonomibyggnader och mindre gårdshus. Garaget hamnar cirka 30-40 meter 
från dammen. Ett bygglov är sökt för åtgärden. 
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Lagstiftning 
Dispens medges från bestämmelserna i 7 kapitlet 15 § Miljöbalken med det 
särskilda skäl som anges i 7 kapitlet § 18c Miljöbalken, att området som dispensen 
avser redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-04-01 

 
 

Utdrag: 
Sökanden 
Länsstyrelsen 
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SbN § 46 XXX - ansökan om bygglov för 
nybyggnad av gäststuga 
Dnr 2022-154 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att ge bygglov enligt 9 kapitlet 31 § Plan- och bygglagen (2010:900) för nybyggnad 
av gäststuga på fastigheten XXX enligt ansökan. 

 
Övriga upplysningar 
Enligt 9 kapitlet 43 § Plan- och bygglagen (2010:900) upphör beslutet att gälla om 
den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem 
år från den dag då beslutet vann laga kraft. Avgift: Se bilaga. 

Ärendebeskrivning 
En ansökan om bygglov för nybyggnad av gäststuga på fastigheten XXX har 
inkommit. 

Gäststugans byggnadsarea är på 64 kvm och innehåller WC och dusch, två 
sovrum samt vardagsrum med kök. Fastigheten är belägen inom område som 
saknar detaljplan och områdesbestämmelser. Bebyggelsen på fastigheten ligger 
350 meter från närmsta byggnad i byn Hornsved. Området runt tomten utgörs av 
betes- och jordbruksmark. 

Den tänkta platsen för den nya komplementbyggnaden ligger omkring 17 meter 
nordöst om det befintliga bostadshuset samt cirka 8 meter från befintlig ladugård. 
Markområdet utgörs idag delvis av betesmark. På den plats där huset är tänkt att 
uppföras har tidigare lite längre in på betet legat en byggnad som rivits för cirka 20 
år sedan. 

Placeringen av komplementbyggnaden bidrar till en gårdskänsla på tomten. 
Det tänkta gäststugan utgör en begränsad komplettering av befintlig bebyggelse 
och påverkar endast jordbruksmarken i obetydlig mån. 

Fastigheten har idag enskild avloppsanläggning. Dimensioneringen för avloppet 
behöver utredas vidare. En tidig okulär bedömning är att inga uppenbara hinder 
finns för att utvidga anläggningen. 

Berörda grannar på fastigheterna XXX har getts möjlighet att yttra sig över 
ansökan. 

Ägarna till fastigheterna XXX har yttrat sig positivt till den föreslagna åtgärden. 
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Åtgärden som ska vidtas bedöms inte ha betydande påverkan på allmänna eller 
enskilda intressen. 

Enligt 2 kapitlet 4 § Plan- och bygglagen (2010:900) får endast mark som från 
allmän synpunkt är lämplig för bebyggelse tas i anspråk. Lämpligheten bedöms 
utifrån bestämmelserna i 2 kapitlet 5 och 6 §§ Plan- och bygglagen (2010:900) och 
omfattar bland annat risk för översvämning, trafiksäkerhet samt möjligheten att 
ordna vattenförsörjning, avlopp och avfallshantering. Bebyggelseområdets särskilda 
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska skyddas. 

Enligt 2 kapitlet 9 § Plan- och bygglagen (2010:900) får lokalisering, placering och 
utformning av byggnadsverk inte ske så att det påverkar grundvattnet eller 
omgivningen så det innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller innebär 
betydande olägenhet på annat sätt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-04-04 

 
 

Utdrag: 
Sökanden 
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SbN § 47 XXX - enskilt avlopp - information 
Dnr 2018-94 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning 
Avloppsanläggningen på fastigheten XXX utgörs enligt fastighetsägaren av en 
slamavskiljare, i form av en trekammarbrunn, med efterföljande infiltration eller 
stenkista från 1972. Tillståndet anger att anläggningen ska utgöras av 
trekammarbrunn och infiltrationsgrop. 
Avloppsanläggningens brister är beskrivna i bifogat beslut om förbud. På grund 
av att anläggningen inte bedömdes uppfylla miljöbalkens krav på rening av 
avloppsvatten uppmanades fastighetsägarna att åtgärda anläggningen senast den 1 
april 2019. Eftersom inga åtgärder vidtagits förbjöds fastighetsägarna i februari 
2020 att senast sex månader efter att beslutet vunnit laga kraft släppa ut 
avloppsvatten till anläggningen. Beslutet förenades med ett vite. Förbudet 
överklagades till Länsstyrelsen som beslutade att ta bort vitet, men avslog 
överklagandet i övrigt. Beslutet överklagades därefter till Mark- och 
miljödomstolen, som avslog överklagandet, och till Mark- och 
miljööverdomstolen, som inte meddelade prövningstillstånd. 

Efter att beslutet vunnit laga kraft och förbudet börjat gälla kontaktades 
fastighetsägare med begäran om en redovisning av hur anläggningen tagits ur drift. 
Fastighetsägare skickade då en skrivelse till samhällsbyggnadsnämnden med 
begäran om att godkänna anläggningen som den är. Mot bakgrund av de brister 
som anläggningen har samt att ärendet prövats i domstol bedömer miljöenheten 
att det inte är rimligt att ändra beslutet och godta användning av 
avloppsanläggningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-03-31 
Beslut från Mark- och miljööverdomstolen, 2021-06-30 
Dom från Mark- och miljödomstolen, 2021-03-30 
Beslut från Länsstyrelsen, 2020-10-16 
Beslut om förbud, 2020-02-18 

 
 
 

Utdrag: 
Fastighetsägare 
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SbN § 48 Information från sektorschef 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning 
Sektorschefen informerar om aktuella frågor inom samhällsbyggnadssektorn. 
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SbN § 49 Redovisning av delegationsärenden 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsärenden enligt följande: 

- Delegationsbeslut trafikingenjören, 2022-03-01-2022-03-31. 
- Delegationsbeslut samhällsbyggnadsnämndens presidie, 2022-04-04, 

gällande förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus på fastigheten 
XXX. Dnr: 2021-1349. 

- Delegationsbeslut byggenheten, miljöenheten samt delegationsbeslut 
lägenhetsregister 2022-03-01-2022-03-31. 

- Delegationsbeslut räddningstjänsten, 2022-03-18. 
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SbN § 50 Anmälningsärenden 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner anmälningsärenden enligt följande: 

Beslut från Länsstyrelsen 2022-03-07 gällande ekonomisk redovisning av 
statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag i Eksjö kommun år 2021. 
Länsstyrelsen godkänner redovisningen. Dnr: Sbn 2021/20. 

Beslut från Länsstyrelsen 2022-03-18 gällande strandskyddsdispens för nybyggnad 
av garage och komplementbyggnad på fastigheten XXX. Länsstyrelsen ändrar 
samhällsbyggnadsnämndens beslut så att endast det område som markerats i 
bilaga får tas i anspråk som tomtplats. Dnr: 2021-1189. 

Beslut från Länsstyrelsen 2022-03-25 gällande statsbidrag till kalkning av sjöar och 
vattendrag för år 2022 i Eksjö kommun. Länsstyrelsen beslutar att lämna 
statsbidrag för kalkning av sjöar och vattendrag i Eksjö kommun enligt ansökan 
för år 2022. Dnr: Sbn 2022/54. 

 
Beslut från Länsstyrelsen 2022-01-01 gällande strandskyddsdispens för nybyggnad 
av enbostadshus på fastigheten XXX. Länsstyrelsen upphäver 
samhällsbyggnadsnämndens beslut. Dnr: 2021-927. 

Beslut från Riksantikvarieämbetet, 2022-03-17 avseende ansökan om tillstånd till 
ändring av statligt byggnadsminne för renovering av entrédörr vid Eksjö garnison, 
Kanslikasern Husaren. 

Information från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), 2022-03-04, gällande 
klagomål enligt dataskyddsförordningen. Ärendet avser identifiering av potentiellt 
förorenat område och införande av fastighet i EBH-stödet. IMY har inte tagit 
ställning till klagomålet. Dnr: 2021-865. 
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SbN § 51 Inbjudningar 
 

Det finns inga inbjudningar att ta ställning till vid dagens sammanträde. 
 
 
 


	ANSLAG/BEVIS
	SbN § 40 Godkännande av föredragningslistan
	Beslut

	SbN § 41 Ändring av detaljplan för kvarteret Snickaren (Vävaren 3 med flera) Smeden 10
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Utdrag:

	SbN § 42 XXX - prövning av ansökan om serveringstillstånd
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Utdrag:

	SbN § 43 XXX - ansökan om bygglov för ändrad användning från lokal till lägenheter samt tillbyggnad
	Beslut
	Övriga upplysningar
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Utdrag:

	SbN § 44 XXX - ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av altaner och bastu
	Beslut
	Motivering
	Övriga upplysningar
	Ärendebeskrivning
	Lagstiftning
	Beslutsunderlag
	Utdrag:

	SbN § 45 XXX - ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad, garage
	Beslut
	Motivering
	Övriga upplysningar
	Ärendebeskrivning
	Lagstiftning
	Beslutsunderlag
	Utdrag:

	SbN § 46 XXX - ansökan om bygglov för nybyggnad av gäststuga
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Utdrag:

	SbN § 47 XXX - enskilt avlopp - information
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Utdrag:

	SbN § 48 Information från sektorschef
	Beslut
	Ärendebeskrivning

	SbN § 49 Redovisning av delegationsärenden
	Beslut

	SbN § 50 Anmälningsärenden
	Beslut

	SbN § 51 Inbjudningar

