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1. Val av justerare  

2. Övriga frågor  

3. Bjärsgård 3:30 - ändrad användning till bostad (Lyckås 
1055)

 

4. Övarp 1:22 - nybyggnad av enbostadshus samt rivning 
av byggnad (Björnkärr 5864)

 

5. Tostarp 7:1 - ansökan om strandskyddsdispens för 
nybyggnad av nätstation

 

6. Tostarp 7:1 - ansökan om strandskyddsdispens för 
nybyggnad av nätstation

 

7. Hör 5:1 - ansökan om strandskyddsdispens för 
nybyggnad av uterum (Krika 2239)

 

8. Sjöleden 1:5, byggnad 8 - ändrad användning till Förvar 
för Migrationsverket.

 

9. Forestad 1:41 - nybyggnad av enbostadshus.(Forestad 
4026) FÖRHANDSBESKED
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10. Övarp 3:5 - ändrad användning till lastbils-åkeri - 
upphävande av beslut

 

11. Olovligt byggande  

12. Ändring av delegering av beslutanderätten för plan- och 
byggnämndens verksamhet
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