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BYGGNADSNÄMNDEN
kallas till sammanträde torsdagen den 29 oktober, kl. 9.15
i rum Borgmästaren, Kungsgatan 44 i Lysekil, för behandling av följande ärenden:

Ärende

Offentlig del av sammanträdet

1

Sammanträdesrutiner

1.1

Val av justerare

3

1.2

Fastställande av dagordning

3

2

Administration och Diverseärenden

2.1

Sammanställning september månads bygglovsärenden samt
redovisning av bygglovenhetens delegerade beslut

4

2.2

Byggnadsnämndens sammanträdeskalender 2016

5

3

Remisser
Inga ärenden

4

Besvärsmål

4.1

Anmäles länsstyrelsens beslut –
Avslår överklagande av byggnadsnämndens beslut om föreläggande
att undanröja och bortforsla byggnadsdel placerad på fastigheten
Kyrkvik xx

7

4.2

Anmäles länsstyrelsens beslut –
Avslår överklagande av byggnadsnämndens beslut om bygglov i
efterhand för uppförande av plank, samt fråga om sanktionsavgift,
på fastigheten Sandåker xx

8

4.3

Föreläggande från mark- och miljödomstolen –
Begäran om yttrande i mål gällande överklagande av länsstyrelsens
beslut 2015-03-24, dnr 403-44434-2014, angående anmälan om
olovligt uppförd byggnad på fastigheten Brastads-Öna xx

9

4.4

Underrättelse från mark- och miljödomstolen –
Yttrande i mål gällande överklagande av länsstyrelsens beslut
2014-11-24, angående anmälan om olovligt uppförd altan
samt tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Knarrevik xx

10

4.5

Anmäles länsstyrelsens beslut –
Bifaller överklagande av byggnadsnämndens beslut att neka startbesked
för installation av ventilationsanläggning på fastigheten Lingådde xx.
Samt fråga om överklagande till mark- och miljödomstolen

11
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Allmänhetens frågestund
Myndighetsutövning
inom stängda dörrar enligt kommunallagen 6 kap. 19a §
5

Planärenden

5.1

Detaljplan för Södra Stockevik, Grönskult xx m.fl., Skaftö, Lysekils
kommun – Beslut om godkännande av granskningsutlåtande

12

5.2

Detaljplan för Nya Lysekilshemmet, del av Lyse-Fiskebäck xx m.fl.,
Lyse, Lysekils kommun – Beslut om godkännande av
granskningsutlåtande

13

6

Tillsynsärenden
Inga ärenden

7

Bygglov

7.1

Ansökan om bygglov för uppförande av balkonger på fastigheten
Gamlestan xx

8

Förhandsbesked

8.1

Ansökan om förhandsbesked avseende förändring av tidigare lämnat
positivt förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på, samt
avstyckning av tomter från, fastigheten Skaftö-Berg xx

16

8.2

Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av enbostadshus på,
samt avstyckning av tomt från, fastigheten Skarstad xx

17

8.3

Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av enbostadshus på,
samt avstyckning av tomt från, fastigheten Ulseröd xx

18

8.4

Ansökan om förnyelse av förhandsbesked avseende nybyggnad av två
enbostadshus på avstyckningar av tomter (Häggvall xx) från fastigheten
Häggvall xx

19

Lysekil den 2015-10-22
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Bo Göthesson
Ordförande byggnadsnämnden

/ Mari-Louise Dunert
Nämndsekreterare

15

