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BYGGNADSNÄMNDEN
kallas till sammanträde onsdagen den 3 mars, kl. 09.15
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

Utdelande av diplom tillhörande Byggnadsnämndens i Lysekils
kommun byggnadspris 2015

2.2

Sammanställning januari månads bygglovsärenden samt redovisning av
bygglovenhetens delegerade beslut

2.3

Revidering av byggnadsnämndens delegationsordning bl.a. med
anledning av utökade resurser gällande tillsyn

2.4

Rapport intern kontroll 2015

2.5

Årsrapport 2015

2.6

Information från Plan-, bygglov- och mätenhetschef

2.7
3

•

Pågående arbete med den utökade tillsynen

•

Bostadsanpassningstjänst till byggnadsnämnden

•

Byggnadsvårdsutställning på Skaftö

Information av kart- och mätverksamheten
Remisser
Inga ärenden

4

Besvärsmål

4.1

Föreläggande från Mark- och miljödomstolen Yttrande avseende överklagande av Länsstyrelsens beslut att avslå
överklagande av Byggnadsnämndens beslut att avslå ansökan om
marklov på fastigheten Lönndal xx

4.2

Föreläggande från Mark- och miljööverdomstolen Yttrande avseende överklagande av Mark- och miljö-domstolens dom
att avslå överklagande av Byggnads-nämndens beslut att inte ingripa
mot uppförd altan på fastigheten Knarrevik xx
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Allmänhetens frågestund
Myndighetsutövning
inom stängda dörrar enligt kommunallagen 6 kap. 19a §
5

Tillsynsärenden
Inga ärenden

6

Bygglov

6.1

Tillfälligt utökad delegation avseende bygglov för nybyggnad av två
flerbostadshus med sammanlagt 31 lägenheter, samt anläggande av pplatser, på del av fastigheten Kronberget xx

6.2

Ansökan om bygglov för uppförande av torn för mobiltelefoni på
fastigheten Lönndal xx

6.3

Ansökan om bygglov för ändrad användning från boende till tillfälligt
boende, samt undantag från kravet på hiss, på fastigheten Mariedal xx

6.4

Ansökan om bygglov för uppförande av vacuumdestillationsanläggning
på fastigheten Sjöbol xx

7

Förhandsbesked

7.1

Inga ärenden

8

Planärende

8.1

Detaljplan för del av Grundsund centrum, del av Lönndal xx Grundsund
– Beslut om antagande

8.2

Detaljplan för Gamlestan xx m.fl. , Lysekils kommun – beslut om
granskning

Lysekil den 2016-02-25
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Bo Göthesson
Ordförande byggnadsnämnden

Mari-Louise Dunert
Nämndsekreterare

