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Plats och tid
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Tjänstemän

Charles Hörnstein, stadsarkitekt § 45
Björn Hermansson, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 45
Bengt-Olof Boquist, bygglovingenjör § 45
Siv Lidberg, vik bygg- och miljösekreterare § 45

Utses att justera

Gösta Eriksson

Justeringens plats och tid

Melleruds kommunkontor den 16 mars 2005
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Siv Lidberg
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ANSLAG/BEVIS
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Siv Lidberg

Utdragsbestyrkande

2005-04-07

MELLERUDS KOMMUN
Bygg- och miljönämnden

§ 45
DETALJPLAN
Kurran, Sunnanå 1:10 m.fl.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2005-03-16

sida

2

Dnr 2004.5061.214

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2004-06-01 gett stadsarkitekten och
kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan i Kurran-området och
prioritera denna detaljplan.
Förslag till egnahemsområde har tillsammans med exploatörer skisserats fram.
Planens syfte är att skapa ett mindre bostadsområde för friliggande villor och
fritidshus. Bostadsgruppen får en naturskön placering i ett attraktivt läge nära
golfbana och Sunnanå hamn.
Förlag till miljökonsekvensbeskrivning MKB har utarbetats och ligger som
underlag för utformningen av detaljplaneförslaget.
Bygg- och miljönämnden beslutade att detaljplanen ställs ut för samråd enligt
beslut § 174, 2004-11-10. Utställning i kommunhuset och biblioteket har pågått
under tiden 2005-01-20 tom 2005-02-15.
Bygg- och miljönämnden beslutade att detaljplanen ställs ut för granskning enligt
beslut § 30, 2005-02-16. Utställning i kommunhuset och biblioteket har pågått
under tiden 2005-02-23 tom 2005-03-15.
Utlåtande redogjordes på Bygg- och miljönämndens sammanträde av
stadsarkitekten.
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige anta utställt
planförslag.
Ärendet förklaras omedelbart justerat.
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