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BYGGNADSNÄMNDEN
kallas till sammanträde torsdagen den 7 maj 2015, kl. 9.15
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 dagordning

2

Administration och Diverseärenden

2.1

Sammanställning mars månads – bygglovärenden
samt redovisning av bygglovenhetens delegerade beslut

2.2

Tillsynsplan 2016

2.3

Mål 2016

2.4

Information från enhetschef

3

Remisser

3.1

Samrådsyttrande –
Detaljplan för Gamlestan xx m.fl.

3.2

Underrättelseyttrande –
Ändring av detaljplan för del av Gunnesbo-området,
fastigheterna Fossa xx m.fl.

4

Besvärsmål

4.1

Anmäles länsstyrelsens beslut –
Upphäver byggnadsnämndens beslut att inte ingripa mot uppförd
byggnad på fastigheten Brastads-Öna xx

4.2

Anmäles länsstyrelsens beslut –
Avslår överklagande av byggnadsnämndens beslut om avslag på
ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med torn på
fastigheten Kyrkeby xx

4.3

Anmäles Mark- och miljööverdomstolens beslut –
Lämnar inte prövningstillstånd för överklagande av mark- och
miljödomstolens dom 2015-03-05 att inte upphäva byggnadsnämndens
beslut om bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten
Lyse-Fiskebäck xx
Allmänhetens frågestund
Myndighetsutövning
inom stängda dörrar enligt kommunallagen 6 kap. 19a §

5
5.1

Tillsynsärenden

Sid nr.
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6

Bygglov

6.1

Ansökan om bygglov för ändrad användning av privatbostad (f.d. skola)
till vårdbyggnad för stödboende på fastigheten Brastad xx

6.2

Anmälan om enligt plan- och byggförordningen avseende byte,
och väsentlig ändring, av ventilationssystem i restaurangkök
på fastigheten Lingådde x

6.3

Ansökan om bygglov i efterhand för uppförande av plank
på fastigheten Sandåker xx, samt fråga om sanktionsavgift

6.4

Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Svee xx

6.5

Ansökan i efterhand om tidsbegränsat bygglov t.o.m. den 31 mars 2017
för ändrad användning av lägenhet till kontor, uppsättande av
fasadskylt, samt fråga om sanktionsavgift, på del av fastigheten
Kronberget xx

6.6

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

7

Förhandsbesked

7.1

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på,
samt avstyckning av tomt från, fastigheten Tänum xx

7.2

Återremitterad ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus på, samt avstyckning av tomt från,
fastigheten Lyse-Berga xx

Lysekil den 29 april 2015, rev 4 maj 2015
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Bo Göthesson
Ordförande byggnadsnämnden

/ Mari-Louise Dunert
Nämndsekreterare

