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Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2016-10-04 kl 08.30 - 11.00 

Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande 
Stig-Arne Helmersson (C) tjänstgörande ers. 
 

Britt Wall (S) 
 

Övriga deltagare Eveline Savik, förvaltningschef 
Håkan von Dolwitz, t.f. plan- och byggchef  
Amanda Jansson, planhandläggare § 98 
 

Kristina Nyblom, handläggare § 99 
Åsa Olsson, sekreterare 
 
 

Justerare Britt Wall (S) 

Justering Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, 2016-10-10 

Sekreterare    

 Åsa Olsson   
Ordförande    

 Ulla Christensson Ljunglide   
Justerare    

 Britt Wall 
 

  

 

Anslag/bevis 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-10-04 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2016-10-11 - 2016-11-01 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Olsson  
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BNAU § 97  

Fastställande av dagordning 
Byggnadsnämndens arbetsutskott fastställer dagordningen. 
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BNAU § 98 Dnr BN 2016/366 

Ansökan om planbesked för fastigheten Vägga 1:49 
En ansökan om planbesked har inkommit på fastigheten Vägga 1:49. Planhandläggaren informerade 
arbetsutskottet om att handlingar och förslag till beslut tas fram inför byggnadsnämndens 
sammanträde. 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott tar del av informationen och lämnar ärendet vidare till nämnden 
för beslut. 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
 
 
  



 
 

 
Byggnadsnämndens arbetsutskott | Beslutsprotokoll | 2016-10-04 | §§ 97-99 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Miljö och 
Byggförvaltningen\ADMINISTRATION\Nämnder\Byggnadsnämnden\S
ammanträden\2016\2016-10-20\Kallelser & Protokoll\BNAU 
beslutsprotokoll 2016-10-04.docx

 

Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 5(5)
 

 
 

BNAU § 99 

Tillsynsärenden - information 
Tillsynshandläggaren informerade arbetsutskottet om ärendebalansen inom tillsyn som idag  
är ca 67st. En prioriteringslista och tillsynsplan ska tas fram. 
 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott tar del av informationen och önskar att ett register kring den 
övriga lagstadgade tillsynen, som idag ligger på byggnadsnämndens ansvar, tas med i 
prioriteringslistan. 
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