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BYGGNADSNÄMNDEN
kallas till sammanträde tisdagen den 27 september, kl. 14.00
i rum Borgmästaren, Kungsgatan 44 i Lysekil, för behandling av följande ärenden:

Ärende
1

Offentlig del av sammanträdet
Sammanträdesrutiner

1.1

Val av justerare

1.2

Fastställande av dagordningen

2

Administration och Diverseärenden

2.1

Sammanställning juli och augusti månads bygglovsärenden samt
redovisning av bygglovenhetens delegerade beslut

2.2

Intern kontroll 2016

2.3

Tertialrapport för byggnadsnämnden augusti 2016

3

Remisser
Inga ärenden

4

Besvärsmål

4.1

Anmäles Länsstyrelsens beslut –
Avslår överklagande av beslut om tidsbegränsat bygglov för
uppställning av containers på fastigheten Dalskogen XXX

4.2

Anmäles Mark- och miljödomstolens dom –
Avslår överklagande av länsstyrelsens beslut att inte upphäva beviljat
bygglov för enbostadshus och carport/förråd på fastigheten Grönskult
XXX

4.3

Anmäles Länsstyrelsens beslut –
Avslår överklagande av beslut om bygglov för om- och tillbyggnad av
havsakvarium och restaurang på del av fastigheten Kyrkvik XXX

4.4

Anmäles Mark- och miljödomstolens beslut –
Avslår begäran om inhibition av byggnadsnämndens beslut om bygglov
för om- och tillbyggnad av havsakvarium och restaurang på del av
fastigheten Kyrkvik XXX
Allmänhetens frågestund
Myndighetsutövning inom stängda dörrar enligt
kommunallagen 6 kap. 19a §

5

Tillsynsärenden
Inga ärenden

6
6.1

Bygglov
Ansökan om bygglov för nybyggnad av klätterhall/boulderhall på
fastigheten Mellberg XXX
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6.2

Ansökan om bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus med 16
lägenheter, och miljöhus, på fastigheten Kyrkvik XXX, samt anläggande
av p-platser

6.3

Ansökan om tidsbegränsat bygglov i fem år för nybyggnad av
industribyggnad/lager på fastigheten Lönndal XXX

6.4

Ansökan om bygglov för fasadändring på flerbostadshus på fastigheten
Södra Hamnen XXX

7
7.1
8
8.1

Förhandsbesked
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på
fastigheten Hals XXX, samt delning av denna fastighet
Planärende
Detaljplan för Utsiktsberget, del av Skaftö-Fiskebäck XXX m.fl.,
Fiskebäckskil, Lysekils kommun – Beslut om godkännande av
granskningsutlåtande och fortsatt planarbete

Lysekil den 2016-09-20
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Bo Göthesson
Ordförande byggnadsnämnden

Madelene Johansson
Nämndsekreterare

