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Närvarolista
Beslutande
Dan Nyberg (s)
Kjell Odalgård (s)
Jeanette Larsson (s)
Bo Dahlberg (s)
Göran Hallsten (c)
Ragnar Sandberg (m)
Kristina Rosell (fp)
John-Åke Ericsson (kd)
Fredrik Ahola (s)

Tjänstgör för
Andreas Nyström (s)

Berit Utberg (v)

Ersättare
Monika Theodorsson (s) §§ 1—16
Åke Fridell (c) §§ 1—19
Tor Wendel (m) §§1—11
Övriga deltagare
Jan-Irvis Scheynius, planarkitekt
Karin Wolff, planarkitekt
Maj-Britt Andrén Alm, fysisk planerare
Magnus Wångblad, stadsarkitekt
Anita Björcke, bygglovsarkitekt
Charlotte Rosborg, förvaltningschef
Charlotte Senneby Batt, förvaltningssekreterare
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Ärenden

Sid

§ 1

Sammanträdets öppnande, val av protokollsjusterare m.m.

4

§ 2

Information om Vänersborgs kommuns resa till Omaruru

4

§ 3

Samråd om detaljplan för Kilen 6 m.m. , Holmängen, Vänersborgs kommun

5

§ 4

Antagande av detaljplan för Krögaren 1, Korseberg, Vänersborgs kommun

6

§ 5

Antagande av detaljplan för Brinketorp, etapp 2, Vänersborgs kommun

7

§ 6

Förfrågan om att upprätta detaljplan för del av Margreteberg 1:8, Gaddessanda

8

§ 7

9

§ 8

Yttrande över samråd om program för detaljplan för södra delen av
Dalbobergen och Katrinedal norra
Ansökan om strandskyddsdispens, Rotenäs1:43

§ 9

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus, Rotenäs1:43

12

§ 10

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Båberg 3:23

13

§ 11

Ansökan om strandskyddsdispens, Gällnäsudde 1:8

14

§ 12

Ansökan om bygglov för ändring av planlösning i flerbostadshus, Näckrosen 1

15

§ 13

16

§ 14

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av hotell (Quality) samt skyltanordning,
Krögaren 1
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, Margereteberg 1:14

§ 15

Uppföljning av rättsfall

18

§ 16

18

§ 17

Information om utredning gällande parkeringshus i kvarteret Nässlan och
Myrten
Internkontroll inom byggnadsnämndens förvaltning 2007

§ 18

Byggnadsnämndens årsredovisning för 2007

19

§ 19

Ordförandens information

20

§ 20

Förvaltningschefens information

20

§ 21

Anmälan av delegationsbeslut m.m

21

§ 22

Anmälan av beslut/underrättelser, rapporter/skrivelser

23

§ 23

Övriga frågor

23

10

17

19
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§ 1

Sammanträdets öppnande
Ordförande Dan Nyberg hälsar alla välkomna.

Val av protokollsjusterare
Till protokollsjusterare väljs Jeanette Larsson

Godkännande av föredragningslista
Byggnadsnämnden godkänner föredragningslistan med följande tillägg under övriga
frågor:
Fråga om kiosken på Blåsut, Kristina Rosell (c)

____________________

§ 2

Information om Vänersborgs kommuns resa till Omaruru
Stadsarkitekt Magnus Wångblad berättar om sitt uppdrag i samband med Vänersborgs
kommuns resa till Omaruru i Namibia.

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden tackar för ett intressant föredrag och noterar informationen.
____________________
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Dnr BN 2007/36

Samråd om detaljplan för Kilen 6 m.m. , Holmängen,
Vänersborgs kommun
Kommunstyrelsen beslutade den 4 juni 2007 § 177 att uppdra åt byggnadsförvaltningen
att ta fram ett förslag till detaljplan för planområdet.
Byggnadsnämnden beslutade den 14 juni 2007 § 89 om utgångspunkter för detaljplanen.
Syftet är att planområdet skall användas för handel.
Byggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan.
Samråd har skett med länsstyrelsen vid bedömningen av behovet av att utföra en
miljöbedömning.

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden bedömer att genomförandet av planförslaget inte kan antas medföra
en betydande miljöpåverkan.
Byggnadsnämnden beslutar att samråda om planförslaget enligt 5 kap 20 § plan- och
bygglagen med följande justering:
Ursprunglig grundläggningsnivå ändras från 47,2 m till 46, 3 m.

____________________

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden

§ 4

Sammanträdesdatum

Sida

2008-01-22

6 (23)

Dnr BN 2007/69

Antagande av detaljplan för Krögaren 1, Korseberg,
Vänersborgs kommun
Byggnadsnämnden beslutade den 29 augusti 2007 § 125 att uppdra åt byggnadsförvaltningen att ta fram ett förslag till detaljplan för planområdet. Nämnden beslutade att
syftet med planförslaget är att området skall användas för hotell, idrott och bilservice
och att den tillåtna byggnadsarean skall utökas med cirka 2 000 kvadratmeter.
Byggnadsnämnden beslutade den 8 november 2007 § 173 att samråda om planförslaget.
Byggnadsnämnden beslutade även att genomförandet av planförslaget inte kan antas
medföra en betydande miljöpåverkan.
Samråd med enkelt planförfarande enligt 5 kap 28 § plan- och bygglagen har skett fr o m
den 12 t o m den 26 november 2007. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett särskilt utlåtande.
En geoteknisk utredning, som upprättats den 7 december 2007, har fogats till
planhandlingarna.
Planförslaget har reviderats.

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar att anta detaljplanen med stöd av 5 kap 29 § plan- och
bygglagen

____________________
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Dnr BN 2007/67

Antagande av detaljplan för BRINKETORP etapp 2,
Vänersborgs kommun
Kommunstyrelsen beslutade 2006-09-20 § 207 att uppdra åt byggnadsförvaltningen att
ta fram ett förslag till detaljplan för Brinketorp, etapp 2.
Ett förslag till detaljplan för Brinketorp etapp 2 har varit ute på samråd enligt 5 kap 20 §
plan- och bygglagen fr o m den 19 juni t o m den 10 augusti 2007.
Planförslaget har varit utställt för granskning enligt 5 kap 23 § plan- och bygglagen
fr o m den 12 november t o m den 10 december 2007. Inkomna yttranden har sammanställts och kommenterats i ett utlåtande.

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden fastställer de föreslagna kvartersnamnen Fjärilen, Lysmasken,
Knäpparen, Pingborren och Grindstugan.
Byggnadsnämnden fastställer det föreslagna gatunamnet Fjärilsvägen.
Byggnadsnämnden antar detaljplanen enligt 5 kap 29 § plan- och bygglagen.

____________________
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Dnr BN 2007/114

Förfrågan om att upprätta detaljplan för del av Margreteberg 1:8,
Gaddessanda, Vänersborgs Kommun
Byggnadsförvaltningen har fått en förfrågan om planläggning av fastigheten
Margreteberg 1:8 på Gaddessanda. Uppdraget består i att undersöka möjligheterna till
etablering av ett nytt bostadsområde, i första hand för fritidsbebyggelse inom det
föreslagna området.
Fysisk planerare Maj-Britt Andrén Alm har lämnat tjänsteutlåtande daterat 2008-01-07.

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar att en etablering inte är genomförbar av ett nytt
bostadsområde på Margretberg 1:8.
Särskilda skäl saknas för dispens från strandskyddsbestämmelserna för Vänern.
Förslaget ligger inom riksintresset för kulturminnesvården för Halleberg, det är inte
förenligt med intentionerna i hushållningsbestämmelserna i MB 4 kap 2§ och det saknar
stöd i Översiktsplan 2006.
Byggnadsnämnden bedömer att förutsättningar saknas för att ändra översiktsplanen för
det aktuella området.

__________________________
Protokollsutdrag till:
Sökanden
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Dnr BN 2006/14

Yttrande över samråd om program för detaljplan för södra delen
av Dalbobergen och Katrinedal norra.
Kommunstyrelsen har till byggnadsnämnden översänt beslut om samråd för yttrande.
Stadsarkitekt Magnus Wångblad har upprättat tjänsteutlåtande daterat 2008-01-09 av
vilket framkommer följande:
”Väg 2050 – infartsleden är en barriär mot befintlig tätortsbebyggelse i Blåsut och södra
Katrinedal. Detta ger svårigheter att försörja området med bra kollektivtrafik. Vid
tätortsutbyggnad försöker man oftast att få maximalt 400 m till busshållplats. Enligt
förslaget kommer endast den södra delen av område C att uppnå detta. Aktuell hållplats
trafikeras av regional/landsbygdsbussar, där turtätheten idag är betydligt lägre än för
stadsbussar.
Vikten av bra kollektivtrafik i området accentueras även av att området troligen är för
litet för att utgöra underlag kommersiell service och det är idag oklart om det kommer
att utgöra tillräckligt underlag för skola.
Fördjupade studier av hur området ska försörjas med kollektivtrafik behöver utföras.”

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar att inte ha någon erinran mot planprogrammet förutom att
fördjupade studier av hur området ska försörjas med kollektivtrafik behöver utföras.
___________________________
Protokollsutdrag med handlingar till:
Kommunstyrelsen
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Dnr FÖRB 14/07

Ansökan om strandskyddsdispens
Beslutsnr:
Ärende:
Fastighet:
Sökande:
Adress:

BN SD 0001-08
Nybyggnad av fritidshus
Rotenäs1:43
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX

Planförhållanden: Fastigheten ligger utanför detaljplan. Översiktsplan ÖP06 anger
Jordbruksområde område J2 Dalboslätten med rekommendationer: ”Ny bebyggelse bör
ske som komplettering till befintliga bebyggelsegrupper. Hänsyn ska tas till landskapet
och till områdets bebyggelsetradition. Natur- och kulturvärden beaktas. Särskild hänsyn
tas till fornlämningsmiljön runt Stora och Östra Hästefjorden. Vatten och avlopp ska
lösas på ett långsiktigt hållbart sätt. De areella näringarnas intressen beaktas.”
Ansökan avser nybyggnad av fritidshus på tilltänkt avstyckning om cirka 600 m2 samt
ansökan om strandskyddsdispens.
Sökande skriver: ”Eftersom bebyggda tomter finns på vardera sidor om avsedd tomt
menar undertecknad att denna skulle kunna utgöra en s k lucktomt. Undertecknad
ansöker om en placering av tomt/fritidshus ca 150 – 200 m från strandlinjen för att inte
påverka de fornlämningar som finns ca 100 m från stranden och vidare för att erhålla
betryggande marginal avseende skyddsavstånd till Stora Hästefjordens högsta vattenlinje
samt avståndet från ev bädd till grannfastigheterna inkluderande tillräckligt långt
skyddsavstånd till närmaste vattentäckt. En sådan placering skulle också ta hänsyn till
allmänhetens möjlighet att gå längs stranden.”
Forts.
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Forts. § 8

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar att lämna strandskyddsdispens enligt Miljöbalken 7 kap 18 §
i enlighet med Länsstyrelsens delegation från den 14 april 1978 avseende s k lucktomt.
Särskilda skäl till strandskyddsdispens föreligger genom att den s k lucktomten inte
anses påverka allmänhetens tillgång till stranden för bad och friluftsliv samt att växt- och
djurlivet i huvudsak ej påverkas. Dispensen är förenlig med kommunens översiktsplan
ÖP 06 med rekommendationer för jordbruksområde område J2 Dalboslätten. Dispensen
är även förenlig med grundläggande bestämmelser i Miljöbalkens 3 kap.
Strandskyddsdispensen avser Stora Hästefjorden i Vänersborgs kommun, Västra
Götalands län. Tomtplatsavgränsning ska vara enligt bifogad karta.
Avgift (faktureras separat)

strandskyddsdispens

3100 kr

Upplysning: Naturvårdsverket kan överklaga beslut om dispens.

__________________________
Protokollsutdrag till:
Sökanden (med besvärshänvisning)
Länsstyrelsen, Västra Götaland
Naturvårdsverket
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Dnr FÖRB 14/07

Ansökan om förhandsbesked
Beslutsnr:
BN FB 0001-08
Ärende:
Nybyggnad av fritidshus
Fastighet:
Rotenäs1:43
Planförhållanden: Fastigheten ligger utanför detaljplan. Översiktsplan ÖP06 anger
Jordbruksområde område J2 Dalboslätten med rekommendationer: ”Ny bebyggelse bör
ske som komplettering till befintliga bebyggelsegrupper. Hänsyn ska tas till landskapet
och till områdets bebyggelsetradition. Natur- och kulturvärden beaktas. Särskild hänsyn
tas till fornlämningsmiljön runt Stora och Östra Hästefjorden. Vatten och avlopp ska
lösas på ett långsiktigt hållbart sätt. De areella näringarnas intressen beaktas.”
Ansökan avser nybyggnad av fritidshus på tilltänkt avstyckning om cirka 600 m2.

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden lämnar förhandsbesked om att lokalisering kan tillåtas för sökt
åtgärd.
Beslutet fattas 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.
Synpunkter enligt yttrande från Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska följas.
Avgifter: (faktureras separat)

Förhandsbesked

2 325 kr

_______________________

Protokollsutdrag med besvärshänvisning till:
Sökanden
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Dnr FÖRB 22/07

Ansökan om förhandsbesked
Beslutsnr:
BN FB 0002-08
Ärende:
Nybyggnad av enbostadshus
Fastighet:
Båberg 3:23
Planförhållanden: Fastigheterna ligger utanför detaljplan. Översiktsplan ÖP06 anger
tätortsområde T1 Vänersborg/Vargön med rekommendationer (berörd del): Det ”ska
alltid övervägas om detaljplan ska föregå prövning av bygglov. Ett enstaka hus som
byggs kan förhindra en långsiktigt hållbar struktur för en framtida tätbebyggelse.”
Arbete med en grönplan och en fördjupad översiktsplan för Vänersborg/Vargön pågår.
Ansökan avser nybyggnad av ett enbostadshus på en befintlig fastighet, där det har
funnits ett enbostadshus som har brunnit ned. Avlopp avses ordnas genom en upplyft
markbädd med infiltrationsmoduler utan wcavlopp. Förbränningstoalett avses användas.
Ansökan har föregåtts av en tidigare ansökan, där även wcavlopp önskades.

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden lämnar förhandsbesked om att lokalisering kan tillåtas för sökt
åtgärd.
Beslutet fattas 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

2 325 kr

_______________________

Protokollsutdrag med besvärshänvisning till:
Sökanden
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Dnr FÖRB 08/07

Ansökan om förhandsbesked
Ärende:
Nybyggnad av fritidshus
Fastighet:
Gällnäsudde 1:8
Planförhållanden: Fastigheten ligger utanför detaljplan. Översiktsplan ÖP06 anger
Bebyggelsegrupper, område B6 Sikhall med rekommendationer (berörd del): ”Ny
bebyggelse som inte är för det rörliga friluftslivet medges inte. Om- och tillbyggnad
medges endast om VA-frågorna blir lösta på ett varaktigt och från miljösynpunkt
godtagbart sätt”
Ansökan avser nybyggnad av fritidshus på cirka 70 m2 som ersättning för ett befintligt
hus på cirka 60 m2 på en befintlig fastighet. Ansökan avser även strandskyddsdispens.

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden ställer sig positiv till prövning av strandskyddsdispens, då det rör sig
om en redan ianspråktagen tomtplats för bostadsändamål och då befintligt hus avses att
ersättas med ett nytt
Ansökan görs av sökanden hos Länsstyrelsen. Ärendet kommer att färdigbehandlas när
beslut från Länsstyrelsen föreligger.

____________________
Protokollsutdrag till:
Sökanden
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Dnr BLOV 214/06

Ansökan om bygglov
Ärende:
Ändring av planlösning i flerbostadshus
Fastighet:
Näckrosen 1
Planförhållanden: Fastigheten ligger inom detaljplan DP 87 för kvarteret Näckrosen,
fastställd den 21 januari 1963. Byggrätt för bostads- och handelsändamål,
sammanbyggda hus gäller.
Ansökan avser ombyggnad av mycket stora lägenheter till fler och mindre, ombyggnad
av och inredande av fler lägenheter på vind samt erforderliga fasadförändringar. I
ansökan ingår även tillgänglighetsanpassning av del av lägenheterna.

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar att medge mindre avvikelse avseende att bygga för högt
väggliv mot gården enligt detaljplanen, då det rör sig om en mindre byggnadsdel och det
inte motverkar planens syfte. Beslutet fattas med stöd av Plan- och bygglagen 8 kap 11
§.
Byggnadsnämnden delegerar till stadsarkitekten att bevilja bygglov när parkeringsfrågan
är löst samt när vidare studie av nytt huvudentréparti, gavelfönster och takfönster har
utförts.
Byggnadsnämnden beslutar vidare att byggnadsarbetena ska följas av antikvarisk
sakkunnig.

_____________________
Protokollsutdrag till:
Sökanden
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Dnr BLOV 343/07

Ansökan om bygglov
Ärende:
Tillbyggnad av hotell (Quality) samt skyltanordning
Fastighet:
Krögaren 1
Planförhållanden: För området upprättas en ny detaljplan anpassad till berört
byggnadsbehov.
Ansökan avser om- och tillbyggnad av Quality hotell huvudsakligen avseende
tillbyggnad för en motionsanläggning och ombyggnad för entré, reception, lobby samt
poolanläggning. Ansökan avser även nya skyltar.

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar att delegera till stadsarkitekten att bevilja ansökan om
bygglov, om och när detaljplanen har vunnit laga kraft samt när eventuellt erforderliga
förändringar har utförts.

________________________
Protokollsutdrag till:
Sökanden
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Dnr BLOV 407/07

Ansökan om bygglov
Ärende:
Nybyggnad av flerbostadshus
Fastighet:
Margreteberg 1:14
Planförhållanden: Området ligger utanför detaljplan. Översiktsplan ÖP06 anger
jordbruksområde J4 Vänersnäs med rekommendationer: ”Ny bebyggelse bör ske som
komplettering till befintliga bebyggelsegrupper. Hänsyn ska tas till landskapet och till
områdets bebyggelsetradition. Natur- och kulturvärden beaktas. Områdets värde som
kulturbyggd beaktas. Vatten och avlopp ska lösas på ett långsiktigt hållbart sätt.
Verksamheter och anläggningar som påverkar Vänerns vattenkvalitet negativt påverkas
inte.”
Ansökan avser nybyggnad av ett tvåbostadshus som ersättning för ett delvis nedbrunnet
tvåbostadshus. Ansökan avsåg ursprungligen även rivning av resterna av det nedbrunna
huset. Rivningslov för detta har dock lämnats på delegation.

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden delegerar till stadsarkitekten att bevilja bygglov om och när frågan
om vatten och avlopp har lösts.
____________________________

Protokollsutdrag till:
sökanden
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§ 15

Uppföljning av rättsfall
Redovisning av överklagade beslut som byggnadsnämnden handlagt.
Beslut i Länsstyrelsen avseende överklagat beslut om bygglov för nybyggnad av carport
på fastigheten Fästingen 3. Länsstyrelsen avslår det överklagade beslutet.

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden noterar informationen.
____________________

§ 16

Information om utredning gällande parkeringshus i kvarteret
Nässlan och Myrten
Handelsutredningen har pekat på behovet av utökad parkering i kvarteren Nässlan och
Myrten.
Byggnadsnämnden beslutade 2007-11-08 (§ 188) att uppdra åt byggnadsförvaltningen
att utarbeta en planutredning avseende den framtida användningen av kvarteren Nässlan
och Myrten.
Stadsarkitekt Magnus Wångblad redovisade olika utgångspunkter i arbetet med den
pågående utredningen.
Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden noterar informationen.
________________________
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Dnr BN 2007/68

Internkontroll inom byggnadsnämndens förvaltning 2007
Byggnadsnämnden antog 2007-08-16 en plan för granskning av den ekonomiska
kontrollen i syfte att säkerställa den interna kontrollen av verksamheten.
En granskning har nu genomförts enligt upprättad plan. Förvaltningschef Charlotte
Rosborg och internrevisor Anna-Karin Kjellson har upprättat tjänsteutlåtande daterad
2007-12-20.
Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden godkänner granskningen.

_______________________

§ 18

Årsredovisning 2007
Förvaltningschef Charlotte Rosborg redogör för byggnadsnämndens årsredovisning
2007.

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden antar årsredovisningen för 2007.
________________________
Protokollsutdrag med handlingar till:
Ekonomikontoret
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§ 19

Ordförandens information
2007-12-19

2008-01-10
2008-01-14
2008-01-15
2008-01-16
2008-01-22

Möte med fastighetsägare (A. Larsson, D. Tervanjemi) ang. etablering
av näringsverksamheter
Kommunfullmäktige beslutar om Arena Vänersborg
Presidiemöte
Möte med kanslichef C. Gabrielsson ang. informationsfrågor
Styrgrupp för planfrågor
Möte med Ttela ang. informationsfrågor
Debattartikel i Ttela gällande vindkraft
Underskrift av delgivningsbeslut i upphandling av digitalt bygglovsarkiv.

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden noterar informationen

____________________

§ 20

Förvaltningschefens information
Information om mötet 2008-01-17 gällande samverkan mellan Vänerkommunerna.
Information om energideklarationer
Informationsdag om den fördjupade översiktsplanen 2008-02-12 (kallelse skickas)
Lägesrapport för Gälle udde fyr
Information om betydelsen av lokalisering av kulturinstitutioner för Centrums utveckling
Redovisning av läget för frågor om brandfarlig vara och sotningsväsendet
Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden noterar informationen.
____________________
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§ 21

Anmälan av delegationsbeslut m.m.
Bygglovärenden december 2007
Delegationsbesluten anmäls av respektive delegat, Magnus Wångblad, Morgan
Andersson, Zdenko Petrusic och Thord Heneryd.
Beslutstyp

Beslutsnummer

Brandfarlig vara
Avskrivning bygglov
Strandskyddsdispens
Bygglov
Rivningslov
Marklov
Kontrollplan
Rivningsplan
Kvalitetsansvarig
Slutbevis
Överklagat ärende

—
—
—
DL 0416—0445-07
—
—
D KP 0167—0171-07
D RP 0013-07
D KA 0213, 0215—0218, 0220—0224-07
D SB 0120—0124-07
—

Lantmäteriförrättningar december 2007
Ärendetyp

Fastighetsbeteckning

Lantmäteri
myndighet

Lantmäteriåtgärd/
ändamål

BN:s
åtgärd

Underrättelse om
sammanträde

Urberget 1

KLM

Avstyckning av 12
stycken tomter samt
ledningsrätter.

Ingen
åtgärd

Underrättelse om
avslutning

Lyckhem 1:1, 1:13, 1:18
(Strandkyrkogården)

KLM

Fastighetsreglering
enligt detaljplan samt
lednings- rättsåtgärd.

”

Underrättelse om
beslut enl. 43§
AL

Getered 1:20, 1:24 , 1:27
och ga:1

KLM

Godkännande av
överenskommelse

”

Forts.
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Forts. § 21
Förvaltningens deltagande i kurser/konferenser m.m.
År/
Sökande
Mån
0710 M. Anderson
0710 E. Sonesson
A. Wiksten
0711 S. Filipsson
0711 A-L Norberg
0711

E. Andersson

0711

G. Linde
E. Olofsson
Z. Petrusic
0711 E. Sonesson
0712 C. Senneby

Ärende

Beslut

Nyheter på PBL-området
Kommunala lantmäteridagar

Beviljas
Beviljas

Besluts
fattare
FC
FC

Assistentseminarium
Utbildningspaket, nyanställd
förrättningslantmätare
Seminarium kommunalt.
informationssystem
Tekis-träff

Beviljas
Beviljas

FC
FC

Beviljas

FC

Beviljas

FC

Förvaltningsrätt
Nämndsekreterarkurs

Beviljas
Beviljas

FC
FC

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden noterar informationen.

_____________________
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§ 22

Anmälan av beslut/underrättelser, rapporter/skrivelser,
meddelanden
Datum
2007-12-28

Dnr / Hid
BN 2006/14

2008-01-07

BN 2007/67

2008-01-10

BN 2008.42

Ärendemening
Begäran om yttrande över
samråd för detaljplan för
södra delen av Dalbobergen
och Katrinedal norra
Ansvarsfråga gällande lagen
om skydd mot olyckor
Begäran om att fullständiga
handlingar översänds vid
överklagande till LS

Avsändare
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen
Länsstyrelsen i
Västra Götaland

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden noterar informationen.

____________________

§ 23

Övriga frågor
Kristina Rosell väcker fråga gällande fastigheten Blåsut 2:24 (kiosken på
Karlsbergsplatsen) och vad som är på gång.
Stadsarkitekt Magnus Wångblad redogör för den aktuella situationen – påverkad av
olika ställningstaganden som ingår i ett större sammanhang.

_______________________
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