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Sida 1

Byggnadsinspektören har fastslagit följande beslut 22.02.2021:

Nummer/Bygglov
20-0146-R
Godkänd

20-0196-RM

440-401-0034-0050
Byvägen 70, 68555 Bosund
Ansökan om ändring i planerna för beviljat
bygglov
Ändring i planerna gäller:
- Ekonomibyggnaderna (2 st) förses med
garagedörrar och värmeisolering. (våningsyta
påverkas ej)
- Strandlinjen mot sundet förses med stensättning
längs hela tomten.

21-0011-R

440-402-0004-0142
Sandelsgränden 7, 68570 Larsmo
Ansökan om bygglov
- Nybyggnad av egnahemshus
- Nybyggnad av ekonomibyggnad.

21-0014-T

440-401-0005-0114
Skarskatavägen 67, 68555 Bosund
Ansökan om åtgärdstillstånd.
Renovering och ändring av befintlig fritidsbostad
- Inre ändringar av rumsfunktioner (gäller
wc/dusch, hall samt kök)
- Tilläggsisolering (insidan)
- Ny fasadpanel med luftspalt som leder till att
totalytan förstoras.
- Ny avloppsvattensystem (fast tank +
gråvattenrening)

21-0019-T

440-401-0006-0179
Byvägen 131, 68555 Bosund
Ansökan om åtgärdstillstånd.
Installation av bergsvärme

21-0020-R

440-402-0060-0039
Vinbärsvägen 1, 68570 Larsmo
Ansökan om bygglov
Tillbyggnad av parhus.

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Byggnadsplats
Ärende och åtgärd
440-402-0008-0169
Fladavägen 19, 68580 Larsmo
Ansökan om bygglov
- Tillbyggnad av bastubyggnad
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21-0028-R
Godkänd

Sida 2

440-401-0008-0104
Högön Vargholmsfjärden 32, 68555 Bosund
Ansökan om bygglov
Tillbyggnad av fritidsbostad (glasning av befintlig
taktäckt terrass)

Beslutsdatum: 18.02.2021.

Undertecknare

Mats Kackur
Byggnadsinspektör/+Rakennustarkastaja
tel 044 7877221

RÄTTELSEYRKANDE
Den som är missnöjd med beslutet har rätt att få ärendet behandlat i nämnden för tekniska
tjänster.
Tiden för rättelseyrkan: 14 dagar
Rättelseyrkan skall framställas skriftligen till ifrågavarande nämnd eller tjänsteinnehavare inom 14
dagar räknat från den dag beslutet har meddelats denna dag oräknad.
Om rättelseyrkans sista dag är självständighetsdag, första maj, jul eller midsommarafton eller
helgfri lördag, får rättelseyrkan inlämnas den första vardagen därefter. På eget ansvar kan man
sända rättelseyrkan per post eller med bud.
Rättelseyrkan bör inlämnas till posten i så god tid, att den hinner fram under besvärstidens sista
dag före utgången av ämbetsverkets öppethållningstid.
Rättelseyrkan riktas till nämnden för tekniska tjänster i Larsmo kommun, Norra Larsmovägen 30
68570 Larsmo

Detta meddelande har varit anslaget under tiden 19.02.2021-08.03.2021

Anslagstavlans ansvarsperson _______________________________

