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1 Godkännande av kallelse och dagordning 3

2 Val av justeringsman och förslag på justeringsdatum 4

3 Anmälan om jäv 5

4 Handlingar som för kännedom överlämnas till nämnden, meddelande 6 - 19

5 Redovisning av delegationsbeslut 20 - 45

6 Månadsuppföljning, september, information (IS) 46 - 50

7 Verksamhetsplan med budget 2020 samt plan 2021-2023 (IS) 51 - 57

8 Nya och fler mötestider för miljö- och byggnadsnämnden 58 - 68

9 Miljö- och byggnadsnämndens taxa 2020 (MJ,AS) 69 - 75

10 Ratingssystem för livsmedelsverksamheter (AS) 76 - 85

11 Taxa för Borgholms kommuns offentliga kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen (SJ)

86 - 101

12 Ny PBL-taxa 2021, information (MJ) 102 - 105

13 Riktlinje, tillsynsärenden (MJ) 106

14 *Knisa 1:9, strandskyddsdispens för uppförande av ny byggnad för
bostadsändamål, garage och ny tillfartsväg till garage (HWH)

107 - 127
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15 Handl gallrad enl OSL & GDPR, föreläggande att ta bort uppförd byggnad inom
strandskyddat område (HWH)

128 - 138

16 *Böda-Torp 9:4, förhandsbesked nybyggnad fritidshus, 3 styck.
Yttrande till Mark- och miljööverdomstolen (RW)

139 - 167

17 *Räpplinge-Strandstorp 5:1, förhandsbesked nybyggnad bostadshus
(RW)

168 - 176

18 *Stenninge 3:48, förhandsbesked nybyggnad tre styck enbostadshus
(RW)

177 - 185

19 *Enerum 2:60, förhandsbesked bilda nya fastigheter (EN) 186 - 201

20 *Horn 1:178, förhandsbesked nybyggnad av ett bostadshus (UG) 202 - 207

21 *Kolstad 4:49, bygglov för tillbyggnad av fritidshus (EN) 208 - 217

22 *Böda-Torp 9:38, bygglov för nybyggnad av fritidshus (RW) 218 - 229

23 *Böda-Torp 10:35, bygglov för nybyggnad av två fritidshus och
garage (EN)

230 - 243

24 *Övriga frågor och information
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