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BYGGNADSNÄMNDEN
kallas till sammanträde torsdagen den 16 juni, 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

Ny förordningen om kommunala energirådgivningen – information
Roger Stenström energirådgivare

2.2

Sammanställning april månads bygglovsärenden samt redovisning av
bygglovenhetens delegerade beslut

2.3

Tertialrapport april 2016

2.4

Tillägg i delegationsordningen med anledning av att
bostadsanpassningstjänsten numera tillhör byggnadsnämnden

2.5

Tre anmälningsärenden att delge byggnadsnämnden

3

Remisser
Inga inkomna remisser.

4

Besvärsmål

4.1

Anmäles länsstyrelsens beslut – Upphäver byggnadsnämndens beslut
att bevilja rivningslov för del av byggnad, samt bygglov för uppförande
av takterrass, på fastigheten Gamlestan xx

4.2

Anmäles Mark- och miljööverdomstolens beslut - Meddelar
prövningstillstånd avseende byggnadsnämndens beslut att inte bevilja
marklov för p-platser på fastigheten Lönndal xx
Allmänhetens frågestund
Myndighetsutövning inom stängda dörrar enligt
kommunallagen 6 kap. 19a §

5

Tillsynsärenden
Inga tillsynsärenden.

6

Bygglov

6.1

Ansökan om bygglov i efterhand för nybyggnad av komplementbyggnad
(garage/förråd) på fastigheten Brastads-Backa xx i anslutning till xx,
samt fråga om sanktionsavgift

6.2

Ansökan om bygglov för uppförande av 30 m torn för mobiltelefoni,
samt teknikbod, på fastigheten Skaftö-Backa xx
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6.3

Ansökan om bygglov för till- och ombyggnad av enbostadshus på
fastigheten Skaftö-Berg xx

6.4

Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av fritidshus med
uterum på fastigheten Fossa xx, samt fråga om sanktionsavgift

6.5

Ansökan om bygglov för ny- och tillbyggnad av hotell- och
konferensanläggning på fastigheten Skaftö-Fiskebäck xx

6.6

Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på
fastigheten Sköllungen xx

7

Förhandsbesked

7.1

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på,
samt avstyckning av tre tomter från, fastigheten Ulseröd xx

7.2

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på
fastigheten Skaftö-Berg xx

7.3

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på, samt
avstyckning av tomt från, samfälligheten Skaftö-Berg xx

8

Planärenden
Inga planärenden.

Lysekil den 2016-06-09
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Bo Göthesson
Ordförande

/Madelene Johansson
Sekreterare

