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Tid

Torsdagen den 25 januari 13:30—18:30

Plats

Sammanträdesrum 110, Kommunhuset

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2
sid 3

Ärendelista
Utsedd att justera

Ragnar Sandberg

Paragrafer

1—22

Underskrifter
Sekreterare

............................................................................................

Charlotte Senneby Batt
Ordförande

.............................................................................................

Dan Nyberg
Justerande

.............................................................................................

Ragnar Sandberg

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Sammanträdesdatum

Byggnadsnämnden
2007-01-25

Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande

2007-02-05
2007-02-27

Förvaringsplats för protokollet

Byggnadsnämnden, Sundsgatan 29, Vänersborg

Underskrift
utdragsbestyrkande

..............................................................................
Charlotte Senneby Batt
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Närvarolista
Beslutande
Dan Nyberg, (s)
Andreas Nyström (s)
Jeanette Larsson (s
Kjell Odalgård (s)
Göran Hallsten (c) §§ 1—8
Åke Fridell (c) §§ 9—22
Ragnar Sandberg, (m)
Kristina Rosell (fp)
John-Åke Ericsson (kd)
Berit Utberg (v)

Tjänstgör för

Bo Dahlberg (s)
Göran Hallsten (c)

Ersättare
Tor Wendel (m)
Rickard Stikkelorum (fp)
Elias Yachouh (kd)
Per Sjödahl (mp)
Övriga deltagare
Jasmina Lilja, planarkitekt
Jan-Irvis Scheynius, planarkitekt
Magnus Wångblad, stadsarkitekt
Thord Heneryd, bygglovsingenjör
Morgan Anderson, bygglovsingenjör
Charlotte Rosborg, förvaltningschef
Charlotte Senneby Batt, förvaltningssekreterare

_____________________________
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Ärenden
§ 1

Sammanträdets öppnande, val av protokollsjusterare

§ 2

Bostadsprogram 2007—2009. Remiss till byggnadsnämnden för yttrande. Dnr 2006/92

§ 3

Samrådsbeslut gällande detaljplan för Niklasberg 9. Dnr BN 2006/72

§ 4

Utställning av detaljplan för kvarteret Tisteln m.m. Dnr BN 2005/30

§ 5

Utställning av detaljplan för utvidgning av Rektangeln, Båbergs industriområde,
Dnr BN 2006/31

§ 6

Yttrande i överklagat ärende gällande fastigheten Margreteberg 1:8, Dnr BN 2005/29

§ 7

Ansökan om strandskyddsdispens, nybyggnad av enbostadshus (2 st), Frugården 1:5,
Dnr FÖRB 1/05

§ 8

Ansökan om förhandsbesked, nybyggnad av enbostadshus (2 st), Frugården 1:5,
Dnr FÖRB 1/05

§ 9

Ansökan om bygglov, tillbyggnad samt ändrad användning från förråd till butik,
Barkskeppet 14,Dnr BLOV 506/2005

§ 10

Ansökan om bygglov, nybyggnad av enbostadshus samt garage, Gundlebo 1:89,
Dnr BLOV 501/06

§ 11

Ansökan om bygglov, tillbyggnad av kiosk, Hantverkaren 29, Dnr BLOV 66/06

§ 12

Ansökan om bygglov, nybyggnad av carport, Fästingen 3, Dnr BLOV 507/05

§ 13

Ovårdad tomt, Dykälla 1:27. Dnr 404/05.

§ 14

Uppföljning av rättsfall.

§ 15

Verksamhetsredovisning 2006

§ 16

Förvaltningschefens information

§ 17

Anmälan av delegationsbeslut m.m.

§ 18

Anmälan av beslut/underrättelser, rapporter/skrivelser, meddelanden

§ 19

Delegation av beslutanderätt gällande Klimp-bidrag

§ 20

Förslag om sammanträdesdagar för byggnadsnämnden 2007

§ 21

Utbildning för byggnadsnämndens ledamöter

§ 22
Val av ledamöter till namnberedning samt handikappråd
____________________
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§ 1

Sammanträdets öppnande
Ordförande Dan Nyberg hälsar alla välkomna.

Val av protokollsjusterare
Till protokollsjusterare väljs Ragnar Sandberg.

Godkännande av föredragningslista
Byggnadsnämnden godkänner föredragningslistan med följande tillkomna ärenden:
Yttrande i överklagat ärende gällande Margreteberg 1:8
Verksamhetsredovisning 2006

____________________
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Dnr . Dnr 2006/92

Bostadsprogram 2007—2009. Remiss till byggnadsnämnden för
yttrande.
Ett bostadsprogram för perioden 2007—2009 har framtagits av representanter för social, samhällsbyggnads-, kommunstyrelse-, gymnasie- och byggnadsförvaltningarna.
Bostadsprogrammet omfattar i huvudsak nyproduktion av bostäder med syfte att
eftersträva anpassning av balans mellan utbud och efterfrågan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar således ärendet till samtliga nämnder för
yttrande.
Byggnadsförvaltningen, planarkitekt Jasmina Lilja har lämnat förslag till yttrande daterat
2007-01-16.

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar att tillstyrka upprättat yttrande.
____________________

Protokollsutdrag till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Dnr BN 2006/72

Samrådsbeslut gällande detaljplan för Niklasberg 9,
Vänersborgs kommun
Byggnadsnämnden beslutade 2006-11-23 § 201 att ge byggnadsförvaltningen i uppdrag
att ta fram ett förslag till detaljplan för Niklasberg 9, Regionarkiv i Vänersborg. Syftet
med planförslaget är att möjliggöra byggandet av garage och elcentral på mark som ej
får bebyggas enligt gällande detaljplan samt att möjliggöra utökning av kontorslokaler i
plan 3.
Byggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan.
Förslaget handläggs med enkelt planförfarande enligt 5 kap 28 § plan- och bygglagen
eftersom förslaget är av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten samt är
förenligt med översiktsplanen. Vid enkelt planförfarande sker ingen utställning enligt 5
kap 23 § plan- och bygglagen utan förslaget kan antas efter samrådet.

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar att planförslaget inte innebär betydande miljöpåverkan
Byggnadsnämnden beslutar att samråda om planförslaget enligt 5 kap 28 § PBL
_______________________
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Dnr BN 2005/30

Utställning av detaljplan för kvarteret Tisteln m.m. ,Vänersborgs
kommun
Kommunstyrelsen beslutade den 18 januari 2006 att ge byggnadsförvaltningen i uppdrag
att ta fram ett förslag till detaljplan för kv Tisteln. Syftet med planförslaget är att ändra
den tillåtna markanvändningen för de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna från 1800talet till ”användning anpassad till bebyggelsens kulturvärden” och för de övriga
byggnaderna till ”Centrum och bostäder” samt att skydda de kulturhistoriskt värdefulla
byggnaderna.
Ett förslag till detaljplan för kv Tisteln m m har varit ute på samråd enligt 5 kap 20 §
plan- och bygglagen från och med den 1 till och med den 29 november 2006. Inkomna
synpunkter har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse.

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar att godkänna samrådsredogörelsen
Byggnadsnämnden beslutar att ställa ut planförslaget enligt 5 kap 23 § plan- och
bygglagen
_______________________
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Dnr BN 2006/31

Utställning av detaljplan för utvidgning av Rektangeln,
Båbergs industriområde, Vänersborgs kommun
Kommunstyrelsen beslutade den 1 mars 2006 att uppdra åt byggnadsförvaltningen att ta
fram ett förslag till detaljplan för Båbergs industriområde vid Grunnebo trafikplats och
att syftet med planförslaget är att marken skall användas för bilservice, handel och
kontor.
Ett förslag till detaljplan för utvidgning av kv. Rektangeln, Båbergs industriområde har
varit ute på samråd enligt 5 kap 20 § plan- och bygglagen från och med den 1 till och
med den 29 november 2006. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i
en samrådsredogörelse.

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar att godkänna samrådsredogörelsen
Byggnadsnämnden beslutar att ställa ut planförslaget enligt 5 kap 23 § plan- och
bygglagen
_______________________
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Dnr BN 2005/29

Yttrande i överklagat ärende gällande fastigheten Margreteberg
1:8, Vänersborgs Kommun
Byggnadsnämnden i Vänersborgs kommun har lämnats tillfälle att yttra sig i samband
med behandling i Länsstyrelsen, Västra Götaland av överklagat ärende på fastigheten
Margreteberg 1:8.
Byggnadsnämnden har 2006-02-23 beslutat att medge avstyckning från Margreteberg
1:8 på villkor att denna föregicks av områdesbestämmelser som maximerade
byggnadsarean till 70 m2 i enlighet med då gällande översiktsplan.
I juni 2006 har en ny översiktsplan antagits i vilken det saknas rekommendationer om
begränsning av byggnadsarea. Med nu gällande översiktsplan finns följaktligen inget
stöd för byggnadsnämndens beslut om att begränsa byggnadsarean.
Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar att meddela Länsstyrelsen i Västra Götaland att nämnden
inte längre kräver att områdesbestämmelser ska föregå begärd avstyckning i området.

____________________

Protokollsutdrag till:
Länsstyrelsen i Västra Götaland
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Dnr FÖRB 1/05

Ansökan om strandskyddsdispens
Ärende:
Nybyggnad av enbostadshus
Fastighet:
Frugården 1:5
Sökande
XXXXXXXX
Adress
XXXXXXXX
Planförhållanden: Fastigheten ligger utanför detaljplan. Översiktsplan ÖP06 anger J4
Jordbruksområde Vänersnäs med rekommendationer (berörd del): ”Ny bebyggelse bör
ske som komplettering till befintliga bebyggelsegrupper. Hänsyn ska tas till landskapet
och till områdets byggnadstradition. Natur- och kulturvärden beaktas. Vatten och avlopp
ska lösas på ett långsiktigt hållbart sätt.”
Ansökan avser lokaliseringsprövning för nybyggnad av två enbostadshus på cirka 140
m2 vardera samt eventuellt även garage-förråd på tilltänkt avstyckning om cirka 1500 m2
per tomt.
Stadsarkitekt Magnus Wångblad har lämnat tjänsteutlåtande daterat 2007-01-16.

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden lämnar strandskyddsdispens.
Beslutet sker med stöd av Miljöbalken 7 kap 18 § i enlighet med länsstyrelsens
delegation från 1978-04-14 avseende område som avskiljs från stranden av större väg
med allmän trafik. Särskilda skäl till strandskyddsdispens föreligger genom att den
allmänna vägen går mellan stranden och tomten, varvid allmänhetens tillgång till
stranden för eventuellt bad och friluftsliv inte påverkas samt att växt- och djurlivet i
huvudsak inte påverkas.
Tomtplatsavgränsning ska vara enligt bifogad karta. Strandskyddet avser Brandsfjorden
(Vänern).
Avgifter: (faktureras separat)
___________________

strandskyddsdispens 2 800 kr

Protokollsutdrag med besvärshänvisning till:
Sökanden
Länsstyrelsen i Västra Götaland
Naturvårdsverket
Vägverket

_________________________________________________________________________________________________
│ Justerandes sign
│ Utdragsbestyrkande
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden

§ 8

Sammanträdesdatum

Sida

2007-01-25

11 (25)

Dnr FÖRB 1/05

Ansökan om förhandsbesked
Ärende:
Nybyggnad av enbostadshus
Fastighet:
Frugården 1:5
Planförhållanden: Fastigheten ligger utanför detaljplan. Översiktsplan ÖP06 anger J4
Jordbruksområde Vänersnäs med rekommendationer (berörd del): ”Ny bebyggelse bör
ske som komplettering till befintliga bebyggelsegrupper. Hänsyn ska tas till landskapet
och till områdets byggnadstradition. Natur- och kulturvärden beaktas. Vatten och avlopp
ska lösas på ett långsiktigt hållbart sätt.”
Ansökan avser lokaliseringsprövning för nybyggnad av två enbostadshus på cirka 140
m2 vardera samt eventuellt även garage-förråd på tilltänkt avstyckning om cirka 1500 m2
per tomt.
Stadsarkitekt Magnus Wångblad har lämnat tjänsteutlåtande daterat 2007-01-16.

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden lämnar förhandsbesked om att lokalisering kan tillåtas för sökt
åtgärd.
Beslutet sker med stöd av Plan och Bygglagen 8 kap 34 §. Där står att tillståndet är
bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen för
beslutet. Görs ingen ansökan om bygglov inom denna tid upphör tillståndet att gälla.
Tillståndet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Avgifter: (faktureras separat)

förhandsbesked 2 100 kr

____________________

Protokollsutdrag med besvärshänvisning till:
Sökanden
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Dnr BLOV 506/2005

Ansökan om bygglov
Ärende:
Tillbyggnad och ändrad användning från förråd till affärshus
Fastighet:
Barkskeppet 14
Planförhållanden: Detaljplan 264, för Lilla Vassbotten med Vassbottenleden, fastställd
den 21 juli 1975: Byggrätt finns för industriändamål.
Ansökan avser tillbyggnad av lagerlokal med viss affärsverksamhet i mindre del samt
ändrad verksamhet till affärshus. Ansökan avser även rivning av en mindre del
intilliggande äldre del (före bygglov av befintligt lager. Byggnadsarean blir ca 1.030 m2 )
Stadsarkitekt Magnus Wångblad har lämnat tjänsteutlåtande daterat 2007-01-09.

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till byggnadsförvaltningen för
vidare utredning.

___________________________

Protokollsutdrag till:
Sökanden
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Dnr BLOV 501/06

Ansökan om bygglov
Ärende:
Nybyggnad av enbostadshus och garage
Fastighet:
Gundlebo 1:89
Planförhållanden: Fastigheten ligger utanför detaljplan. Översiktsplan ÖP06 anger
Jordbruksområde J5 Området Grunnebo - Väne-Ryr med rekommendationer: ”Ny
bebyggelse bör ske som komplettering till befintliga bebyggelsegrupper. Hänsyn ska tas
till landskapet och till områdets byggnadstradition. Natur- och kulturvärden beaktas.
Vatten och avlopp ska lösas på ett långsiktigt hållbart sätt.”
Ansökan avser lokaliseringsprövning och bygglov för nybyggnad enbostadshus med
garage på befintlig avstyckad fastighet om cirka 3900 m2 .
Stadsarkitekt Magnus Wångblad har lämnat tjänsteutlåtande daterat 2007-01-17.

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov. Beslutet fattas med stöd av Plan- och
bygglagen 8 kap 12 §.
Byggnadsnämnden beslutar att kulörsättning skall ske i samråd med stadsarkitekt.
Avgifter (faktureras separat)

bygglov
bygganmälan
kartkopia
summa avgifter

5 600 kr
4 928 kr
280 kr
10 808 kr

___________________________

Forts.
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Forts. § 10

Information till sökanden
Byggsamråd enl PBL 9 kap 7 § ska hållas. Kontakta byggnadsnämnden för
bestämmande av tidpunkt.
Vid samrådet eller helst i god tid dessförinnan ska det redovisas en kontrollplan som
utvisar den kontroll/egenkontroll som byggherren avser att låta utföra.
Bevis om byggfelsförsäkring samt färdigställandeskydd ska inlämnas till
byggnadsnämnden.
Kontakt bör tas med Miljö- och Hälsoskyddskontoret för godkännande/rådgivning av
byggnadsföretaget. Se bil utlåtande!
Relationsritningar skall inlämnas till byggnadsnämnden innan utfärdande av slutbevis
kan ske. Ritningarna skall avse: Bygglovsritningar

Protokollsutdrag med besvärshänvisning till:
Sökanden
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Dnr BLOV 66/06

Ansökan om bygglov
Ärende:
Tillbyggnad av kiosk (restaurang) /ändring av beviljat lov
Fastighet:
Hantverkaren 29
Planförhållanden Detaljplan nr 366 gäller för området. Laga kraft vunnen 1992-05-29.
Tillbyggnaden överensstämmer med gällande detaljplan förutom ett litet intrång på
ledningsrättsområde. Ingen synes berörd av åtgärden.
Ansökan avser ändring av tidigare beviljat bygglov 2003-08-06 för tillbyggnad av
restaurang (kiosk).
Bygglovingenjör Thord Heneryd har lämnat tjänsteutlåtande daterat 2006-12-21

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av restaurang (ändring av beviljat
bygglov) enligt 8 kap. 11 § plan och bygglagen (PBL).
Avgifter (faktureras separat)

bygglov
bygganmälan
nybyggnadskarta
summa avgifter

1 680 kr
2 464 kr
2 800 kr
6 944 kr

___________________________

Protokollsutdrag med besvärshänvisning till:
Sökanden
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Dnr BLOV 507/05

Ansökan om bygglov
Ärende:
Nybyggnad av carport
Fastighet:
Fästingen 3
Planförhållanden: Stadsplan 82 från 1961-05-29 anger småhusområde för
bostadsändamål. Maximal byggnadsarea på denna fastighet är cirka 150 kvm. Befintligt
enbostadshus är cirka 106 kvm.
Ansökan avser nybyggnad av carport på cirka 36 kvm i anslutning till ett enbostadshus
med före detta garage i källarvåning vars nedfart är igenfylld. Placeringen av den nya
carporten är tänkt på prickad mark som inte får bebyggas.
Bygglovingenjör Morgan Anderson har lämnat tjänsteutlåtande daterat 2006-12-01 med
förslag om avslag.
Kommunicering med sökanden har skett i enlighet ned Förvaltningslagens 17 §.

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov.
Skäl för beslutet: Nybyggnad av carport strider mot detaljplanen avseende uppförande
helt på s.k. prickad mark. Placeringen är inte lämplig ur trafiksäkerhetssynpunkt.
Beslutet sker med stöd av Plan och Bygglagen 8 kap 11 § samt 3 kap 2 §.
Avgifter: (faktureras separat)

Avslag bygglov
Primärkarta
Summa avgifter

1.400 kronor.
280 kronor.
1.680 kronor.

___________________________

Protokollsutdrag med besvärshänvisning till:
Sökanden
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Dnr BLOV 405/05

Ovårdad tomt på fastigheten Dykälla 1:27
2006-12-12 har inkommit en skrivelse till byggnadsnämnden från ägaren till
grannfastigheten Dykälla 1:27. Grannen har bland annat klagomål på att staket har
uppförts samt att byggnadsställningar och bilvrak är uppställda på nämnda fastighet.
Grannen yrkar på att byggnadsnämnden vidtar erforderliga åtgärder.
Ovanstående skrivelse har behandlats av byggnadsnämnden vid sammanträdet
2006-12-18 då man beslöt att hänskjuta ställningstagande i avvaktan på ny utredning
och besiktning i ärendet.
Vid besiktning 2007-01-23 konstateras att ett ca 1,10 m högt gunnebostängsel har
uppförts mellan fastigheterna. Staketet i fråga bedöms inte vara bygglovpliktigt. Vidare
finns en uppställt en skåpbil och släpkärra mellan husgavlarna samt en ca 4 m hög
flyttbar rörställning på vilken är uppsatt två textskyltar med anstötligt budskap.

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar att förelägga om att tomten på fastigheten Dykälla 1:27 sätts
i vårdat skick senast den 31 mars 2007. Uppställd skåpbil med släpkärra samt
rörställning med skyltar ska tas bort. Om åtgärder inte vidtas, utgår vite om 25 000 kr.
Föreläggandet avser lagfaren fastighetsägare till Dykälla 1:27.
Beslutet sker med stöd av Plan- och bygglagen (PBL) 3 kap 17 §, 10 kap 14-15 och
18 §§. Här framgår att tomter ska hållas i vårdat skick och ska skötas så att betydande
olägenheter för omgivningen inte uppkommer. Vidare framgår att byggnadsnämnden får
förelägga ägaren av fastigheten att inom viss tid vidta rättelse samt att föreläggandet får
förenas med vite.
___________________________

Protokollsutdrag med besvärshänvisning till:
Berörd fastighetsägare
Inskrivningsmyndigheten vid Vänersborgs Tingsrätt
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§ 14

Uppföljning av rättsfall
Redovisning av överklagade beslut som byggnadsnämnden handlagt.
Beslut i Länsstyrelsen, Västra Götaland om att avslå överklagande av beslut om bygglov
på fastigheten Bastuban 4, Vänersborgs kommun. Dnr 151/05.
Beslut i Länsstyrelsen, Västra Götaland om att avslå överklagande av beslut om bygglov
på fastigheten Hopperud 1:49, Vänersborgs kommun. Dnr 93/05.
Beslut i Länsstyrelsen, Västra Götaland om att avslå överklagande av beslut om bygglov
på fastigheten Asmundstorp 1:6, Vänersborgs kommun. Dnr 213/03.
Beslut i Länsstyrelsen, Västra Götaland om att avslå överklagande av beslut om avgift i
bygglovsärende på fastigheten Vänersnäs-Åker 1:26, Vänersborgs kommun. Dnr
17/06.
Beslut i Länsstyrelsen, Västra Götaland om att avslå överklagande av beslut om anstånd
med avgörande av ansökan om rivningslov och bygglov för tillfällig åtgärd på fasigheten
Tisteln 1, Vänersborgs kommun. Dnr 472/05.
Beslut i Länsstyrelsen, Västra Götaland om att avslå överklagande av beslut om bygglov
på fastigheten Anundstorp 1:38, Vänersborgs kommun. Dnr 300/05.
Beslut i Länsstyrelsen, Västra Götaland om att delvis upphäva överklagat beslut om
rivningsföreläggande och bygglov på fastigheten Härveden 2:11, Vänersborgs
kommun. Dnr 404/04.
Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden noterar informationen
____________________
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§ 15

Verksamhetsredovisning 2006
Förvaltningschef Charlotte Rosborg presenterar byggnadsnämndens
verksamhetsredovisning för år 2006 innefattande ekonomisk analys, jämförelsetal,
investeringar samt verksamhetsberättelse.
Byggnadsnämnden beslut
Byggnadsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen.

_________________

§ 16

Förvaltningschefens information
Förvaltningschef Charlotte Rosborg redogör för följande pågående och kommande
projekt och aktiviteter inom förvaltningens arbetsområden:
•
•
•
•

Minimässan ”Vänersborg bygger” samordnas med Aqua Blå-festivalen
Förvaltningen kommer att delta i ett arbetsseminarium i mars för att bland annat
arbeta med projekt- resultat- och aktivitetsplaner samt handlingsplaner för 2007—
2008.
MBK-ingenjören Carolin Larsson vikarierar för Cecilia Eriksson som är barnledig
Rekrytering av MBK-samordare pågår.

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden noterar informationen.

____________________
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§ 17

Anmälan av delegationsbeslut m.m.
Bygglovärenden
Delegationsbesluten anmäls av respektive delegat, Magnus Wångblad, Morgan Andersson,
Zdenko Petrusic och Thord Heneryd.
Tidsperiod

Beslutstyp

Beslutsnummer

2006-12-05—12-31

Avskrivning
Förhandsbesked
Avskrivning
Bygglov
Förhandsbesked
Bygglov
Rivningslov
Kontrollplan
Kval. Ansvarig
Slutbevis

AVSKR 612.1, 612.2, 612.4, 612.8

”
”
”
”
”
”
”

AVSKR612.3, 612.5—612.7,612.9—612.13, 1213
D FB 001-06
D L 298—300-06, 302—309-06
D RL 14-06
D KP 142—149-06, 149-06, 151—154-06
D KA 257—262-06
D SB 70—79-06

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden noterar informationen.
_____________________
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§ 18

Anmälan av beslut/underrättelser, rapporter/skrivelser,
meddelanden
Datum

Dnr/Hid

Ärendemening

Avsändare

2006-12-07

2006.481

Länsstyrelsen i
Västra Götaland

2006-12-07

2006.482

2006-12-15

2005/32

2006-12-15
2006-12-18

2006/92
2006.483

2006-12-29

2007.19

2007-01-08

2007.15

2007-01-08
2007-01-08

2007.16
2007.17-

2007-01-09

2007.20

Tillstånd till ändring av
byggnadsminnet Västra Tunhems
prästgård.
Tillstånd till säkerhetshöjande
åtgärder i Västra Tunhems kyrka
Debitering av byggnadsnämnden för
vissa avtalspensioner
Bostadsprogram
Överflyttning av ansvaret för
kommunal energirådgivning
Kommunala handikapprådet- en
återblick 2003—2006
Sammanträdestider for
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäkt
ige
Ändrad politisk organisation
Motion om barnomsorg i samverkan
med grannkommuner
Beslut om reviderade
arvodesbestämmelser.

Länsstyrelsen i
Västra Götaland
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
”
Kommunsstyrelsen
Socialnämnden
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige
Förhandlingsutskottet

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden noterar informationen.

____________________

_________________________________________________________________________________________________
│ Justerandes sign
│ Utdragsbestyrkande
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2007-01-25

22 (25)

§ 19

Delegation av beslutanderätt gällande Klimp-bidrag
Gällande beslut om statliga bidrag för klimatinvesteringsprogram samt bidrag för
biobränsle i enskilda fastigheter.
Förvaltningschef Charlotte Rosborg har lämnat tjänstutlåtande daterat 2006-01-12.
Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar uppdra beslutanderätten i Klimpbidragsärenden, projekt Å1
Biobränsle i enskilda fastigheter, till följande delegater:
Ordinarie delegat: bygglovsingenjör Morgan Anderson
Ersättare: assistent Eva Olofsson
_____________________

Protokollsutdrag till:
Berörda handläggare.
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§ 20

Förslag till sammanträdesdagar för byggnadsnämnden
och dess presidium under 2007
Förvaltningschef Charlotte Rosborg har lämnat förslag till kalendarium i tjänsteutlåtande
daterat 2007-01-12.

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar fastställa sammanträdestider för presidium och nämnd enligt
förslag.

____________________
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§ 21

Utbildning för byggnadsnämndes ledamöter
Byggnadsförvaltningen erbjuder byggnadsnämndens ledamöter och ersättare utbildning
inom de verksamhetsområden nämnden förfogar över.
Utbildning förslås omfatta tre halva dagar med nedanstående disposition:
• 7/2 kl. 13.15
• 22/2 kl. 13.15
• 7/3 kl. 13.15

Bygglov, administration
Lantmäteri, kartor och mätning, administration
Plan och GIS

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar att anta förvaltningens utbildningsförslag.

____________________
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§ 22

Val av ledamöter till namnberedning samt handikappråd

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar att utse Berit Utberg och Ragnar Sandberg att representera
byggnadsnämnden i namnberedningen.
Byggnadsnämnden beslutar att utse Kjell Odalgård och Ragnar Sandberg att representera
byggnadsnämnden i handikapprådet.
____________________
Protokollsutdrag till:
Namnberedningen
Handikapprådet
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