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Sammanträdesdatum

2016-04-25
Bygg- och miljönämnden
Plats och tid

08.00- 12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom)

Beslutande

Jan Runsten, MP, ordf § 31-41
Birger Backlund, S, 2:a vice ordf § 31, 33-40
Håkan Schüberg, C § 31-41
Bill Öhnstedt, V § 31-41
Mikael Karlsson,S § 31-41
Ersättare:
Kurt-Olof Göransson, C, tjänstgörande ersättare för Leif Jönsson, C § 31-41
Judith Hult, S tjänstgörande ersättare för Anders Berglund, M § 31, 33-41
Judit Hult, S tjänstgörande ersättare för Birger Backlund, S § 32

Övriga närvarande

Sara Hamberg, sekreterare § 31-41
Jonas Törngren tf bygg- och miljöchef § 38
Jan Olofsson miljö-och hälsoskyddsinspektör § 35-37
Olof Augustsson, byggnadsinspektör § 32-34

Justerare

Mikael Karlsson

Justerings plats och tid

Kommunhuset i Krokom tisdagen den 3 maj 2016.

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Sara Hamberg

Ordförande
Jan Runsten
Justerare
Mikael Karlsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd/styrelse

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

2016-04-25

Datum då anslaget sätts upp

2016-05-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Krokom, bygg- och miljöavdelning

Underskrift
Sara Hamberg

Sista dag för överklagan

2016-05-26

§§ 31-41
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Sammanträdesdatum

2016-04-25
Bygg- och miljönämnden

Innehåll
BoM § 31

3

Godkännande/förändringar av bygg- och miljönämndens ärendelista.
3
BoM § 32

Dnr B 2016-000010

4

Avslag för ansökan om förhandsbesked, Ås-Lien 1:23
BoM § 33

Dnr B 2015-000212

Yttrande, Häste 3:19
BoM § 34

7

7

Dnr B 2016-000014

8

Utdömande av byggsanktionsavgift, Ås-Hov 1:6
BoM § 35

4

8

Dnr 2016-16

10

Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av garage,
Fannbyn 1:69.
10
BoM § 36

Dnr

12

Ansökan om strandskyddsdispens för nedläggning av vatten- och
avloppsledningar samt nybyggnad av pumphus.Kaxås 4:30 12
BoM § 37

Dnr 2016-137

13

Ås-Gärde 1:37. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av
bostadshus och garage samt flytt av två mindre hus varav det ena
byggs om till bastu. 13
BoM § 38

Dnr 2016-2

16

Informationer 2016 16
BoM § 39

17

Delgivningar bygg- och miljönämnden

17

BoM § 40

18

Delegationsärenden bygg- och miljönämnden (bygg)

18

BoM § 41

19

Delegationsärenden bygg- och miljönämnden (miljö).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

19
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Sammanträdesdatum

2016-04-25
Bygg- och miljönämnden

BoM § 31

Godkännande/förändringar av bygg- och miljönämndens
ärendelista.
Bygg- och miljönämndens förslag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-04-25
Bygg- och miljönämnden

BoM § 32

Dnr B 2016-000010

Avslag för ansökan om förhandsbesked, Ås-Lien 1:23
Bygg- och miljönämndens beslut
1. Bygg- och miljönämnden beslutar att avslå ansökan om förhandsbesked
med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen.
2. Avgiften för avslaget är 6 596 kronor, (i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige, 4 maj 2011 § 49).
Reservationer
Mikael Karlsson,S, Judith Hult ,S, Bill Öhnstedt,V, anmäler reservation till
förmån för eget förslag.
På grund av jäv deltar inte Birger Backlund, S i ärendet.
_____
Bakgrund
Förhandsbesked har tidigare avslagits på platsen, 5 juni 1975, och beviljats
på platsen, 24 maj 2000. Det beviljade beslutet har upphört att gälla varför
en ny bedömning om platsens lämplighet måste göras.
Ansökan om förhandsbesked på fastighet Ås-Lien 1:23. Ansökan innebär att
man vill bygga två enbostadhus på fastigheten.
Ansökan utsänd till sakägare under perioden 18 januari – 9 februari 2016.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterad 24 mars 2016.
Byggnadsinspektör Olof Augustsson redogör för ärendet.
Förslag på mötet
Mikael Karlsson, S föreslår bifall till ansökan med hänvisning till att ägaren
har köpt marken utifrån ett förhandsbesked där byggnation av bostadshus har
godkänts.
Beslutsgång
Grundförslaget föreslår avslå ansökan om förhandsbesked, på mötet har
kommit förslag på att bifalla ansökan om förhandsbesked.
Ordföranden kommer att ställa dessa två förslag mot varandra.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på de två förslagen, mot varandra, finner ordförande att nämnden
bifaller grundförslaget.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-04-25
Bygg- och miljönämnden

Lagstiftning
9 kap. 31 § PBL, bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med
detaljplan, om åtgärden
1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första
stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de
delar som inte har prövats i områdesbestämmelser.
2 kap. 1 § PBL, vid prövningen av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till
både allmänna och enskilda intressen.
2 kap. 2 § PBL, planläggning och prövningen i ärenden om lov eller
förhandsbesked enligt denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden
används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med
hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan
användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning.
Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och
4 kap. 1-8 §§ miljöbalken ska tillämpas.
2 kap. 5 § PBL, vid planläggning och i ärenden om bygglov eller
förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk
lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till
1. människors hälsa och säkerhet,
2. jord, berg- och vattenförhållandena,
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp,
avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i
övrigt,
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt
bullerstörningar, och
5. risken för olyckor, översvämning och erosion.
Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel av
energi ska lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
energiförsörjningen och energihushållningen.
3 kap. 4 § Miljöbalk (1998:808), jord- och skogsbruk är av nationell
betydelse.
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.
Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-04-25
Bygg- och miljönämnden
Bedömning
För att kunna bevilja bygglov utanför detaljplan krävs att åtgärden uppfyller
2 kap. PBL (krav enligt 9 kap. 31§ PBL).
Enligt 2 kap. 5 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark
som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat människors hälsa
och säkerhet samt möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar
och bullerstörningar. Med hänsyn till det korta avståndet som uppstår mellan
betesmark/åkermark och den sökta tomten ”1:23 B” kan det inte uteslutas att
det skulle kunna leda till inskränkningar i jordbruksverksamheten i form av
krav på skyddsåtgärder eller försiktighetsmått om ett förhandsbesked
beviljas.
Enligt 4 kap. 3 § miljöbalken är jordbruk av nationell betydelse, den sökta
åtgärden tar jordbruksmark i anspråk. Jordbruksmarken anses ha ett
brukningsbart värde då det i dag betar djur på marken. Den sökta åtgärden
bedöms inte heller vara av betydelse för att tillgodose väsentliga
samhällsintressen. Behovet att uppföra två enbostadshus borde kunna gå att
tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt på annan plats.
Enligt 2 kap. 1 § PBL ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda
intressen. I detta fall handlar det om den enskildes intresse att bygga på sökta
platsen mot det allmänna intresset att ha ett väl fungerande jordbruk.
Jordbruksmarken har beviljats EU-stöd 2013 varför jordbruksmarken torde
ha ett betydande allmänintresse, vilket borde väga tyngre än den enskildes
rätt att bygga två enbostadshus.
Bygg- och miljönämnden bedömer att förhandsbesked inte kan beviljas.
Överklagning
Beslutet får överklagas till Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Kopia till sökande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-04-25
Bygg- och miljönämnden

BoM § 33

Dnr B 2015-000212

Yttrande, Häste 3:19
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden har inget övrigt att tillägga än att vi står fast vid
den bedömning som vi gjort i beslutet.
Underlag för beslut
Byggnadsinspektör Olof Augustsson redogör för ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-04-25
Bygg- och miljönämnden

BoM § 34

Dnr B 2016-000014

Utdömande av byggsanktionsavgift, Ås-Hov 1:6
Bygg- och miljönämndens beslut
1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, påförs
ägaren till fastigheten, Krokoms Kommun, en byggsanktionsavgift.
Enligt 11kap. 53 a § plan- och bygglagen sätts byggsanktionsavgiften
ned till en fjärde del 15 574 kronor.
Reservationer
På grund av jäv deltar inte Håkan Schüberg, C i ärendet.
_______

Tjut_Sanktion_20150914

Bakgrund
Beslut om bygglov med startbesked för ändrad användning beviljades 24
mars 2016. Den 22 mars 2016 inkom kontrollplan med begäran om
slutbesked. Bygg- och miljöavdelningen konstaterade att åtgärden påbörjats
utan startbesked.
Fastighetsägaren har getts tillfälle att yttra sig över förslaget att ta ut
byggsanktionsavgift.
Underlag för beslut
Tjänstutlåtande daterad 5 april 2016
Byggnadsinspektör Olof Augustsson redogör för ärendet.
Motivering till beslut
Enligt 11 kap. 5 § PBL ska bygg- och miljönämnden pröva förutsättningarna för
och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så
snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i planoch bygglagen m.m. Bygg- och miljöavdelningen bedömer att den åtgärd som
utförts är lovpliktig. Åtgärden har utförts utan bygglov och utan startbesked.
Den avgiftsskyldige har därmed brutit mot 10 kap. 3 § PBL som säger att en
åtgärd inte får påbörjas innan bygg- och miljönämnden har gett ett
startbesked, om åtgärden kräver bygglov, marklov eller rivningslov, eller en
anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 8 § PBL.
Av 11 kap. 51 § PBL framgår att bygg- och miljönämnden ska besluta att ta ut en
byggsanktionsavgift om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. PBL eller i
en föreskrift som är meddelad med stöd av PBL. Enligt 11 kap. 53 § PBL ska en
byggsanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte skett med uppsåt eller av
oaktsamhet. Bygg- och miljönämnden bedömer att en byggsanktionsavgift ska
tas ut.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-04-25
Bygg- och miljönämnden
Byggsanktionsavgiftens storlek framgår av 9 kap. PBF. Beräkning av avgiften
finns på bilaga A, 5 april 2016. Byggsanktionsavgiften i detta fall uppgår till
62 297 kronor.
Av 11 kap. 53 a § PBL framgår att en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall får
sättas ner till hälften eller till en fjärdedel om avgiften inte står i rimlig
proportion till den överträdelse som gjorts. Bygg- och miljönämnden bedömer
att det inte finns något skäl att sätta ned avgiften i detta ärende.

Upplysningar
Enligt 11 kap. 54 § PBL ska byggsanktionsavgiften inte tas ut om rättelse,
d.v.s. rivning, sker innan frågan om sanktion eller ingripande enligt detta
kapitel har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med bygg- och
miljönämnden.
Överklagning
Beslutet får överklagas till Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Kopia till fastighetsägaren.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-04-25
Bygg- och miljönämnden

BoM § 35

Dnr 2016-16

Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av
garage, Fannbyn 1:69.
Bygg- och miljönämndens beslut
1. Med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808) 7 kap. 18 b § och med
hänvisning till miljöbalken 7 kap. 18 c § Punkt 1 beviljar bygg- och
miljönämnden strandskyddsdispens för garage. Hela fastigheten får
användas som tomtplats. Detta innebär även att det inte är tillåtet att sätta
upp staket eller annat som avhåller allmänheten från att beträda området
utanför fastigheten, t ex ner mot stranden.
2. Avgiften för strandskyddsdispens är 4 362 kronor, (i enlighet med taxa
fastställd av kommunfullmäktige, 12 juni 2012 § 66).
Bakgrund
Ansökan om strandskyddsdispens inkom till bygg- och miljönämnden den
11 mars 2016.
Den rubricerade ansökan avser dispens från strandskyddet för ett garage med
en byggnadsarea av 60 m2. Byggnaden önskas placerad 40 meter från
stranden.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterad 4 april 2016.
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Jan Olofsson redogör för ärendet.
Lagstiftning
Enligt miljöbalken 7 kapitel råder strandskydd vid sjöar och vattendrag intill
100 meter från strandlinjen. Syftet med strandskyddet är att långsiktigt
trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och
bevara goda djur- och växtlivet på land och i vatten.
Inom strandskyddsområde får inte, utan dispens:

Justerandes sign

•

Nya byggnader uppföras.

•

Byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar
eller anordningar utföras om det hindrar eller avhåller allmänheten från
att beträda ett område där den annars skulle ha färdats fritt.

•

Grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader,
anläggningar eller anordningar.

•

Åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och
växtarter

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-04-25
Bygg- och miljönämnden
Krokoms kommun får meddela undantag från bestämmelserna ”om det finns
särskilda skäl”. Särskilda skäl som grund för undantaget anges i miljöbalken
7 kap. 18 §.
Bedömning
Bebyggelse enligt ansökan innebär ingen ytterligare begränsning av
allmänhetens tillgänglighet till stranden.
Ansökan berör inte några värdefulla biotoper och bedöms inte innebära
någon ytterligare påverkan på växt- och djurlivet i området. Särskild
inventering bedöms ej nödvändig
Vid ansökan om strandskyddsdispens ska upphävande av strandskydd inte
omfatta området närmast vatten för att på detta område möjliggöra fri
passage för allmänheten. Detta gäller inte om sådan användning är omöjlig. I
detta ärende bedöms möjlighet till och behovet av fri passage vara mycket
liten varför tomtplats föreslås ner till tomtgräns/strand i enlighet med bilagd
situationsplan.
Med stöd av miljöbalken

7 kap 18 b § - Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i
15 §, om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som
anges i 18 a § 1 och 2.
samt med hänvisning till

7 kap 18 c § punkt 1 - område som redan har tagits i anspråk på ett sätt som
gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
bedöms bygg- och miljönämnden kunna medge undantag från strandskyddet.
Upplysningar
Dispensen upphör att gälla såvida inte den avsedda åtgärden har påbörjats
inom två år och slutförts inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft.
Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet inom tre veckor från det att
länsstyrelsen fått beslutet. Sökanden uppmanas att avvakta tiden för
överprövning innan byggnadsföretaget påbörjas.
Överklagning
Beslutet får överklagas till Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Kopia till sökande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2016-04-25
Bygg- och miljönämnden

BoM § 36

Dnr

Ansökan om strandskyddsdispens för nedläggning av
vatten- och avloppsledningar samt nybyggnad av
pumphus.Kaxås 4:30
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att delegera till ordförande att besluta i
ärendet.
Bakgrund
Fritidshusområdet på Kaxås 4:30 ”Lillvallen” inrymmer ett flertal hus på ett
begränsat område. Förutsättningarna för enskilt vatten och avlopp har stora
utmaningar. Marken vid och kring fastigheten har en jordart med begränsad
infiltrationsegenskap för avlopp samt att möjligheten till enskild
dricksvattentäkt med tillräcklig mängd och god kvalité också visat sig
komplicerat. Av denna anledning planerar fastighetsägaren kommunalt
vatten och avlopp. Ledningar planeras på botten av Hällsjön från Kaxås
samhälle till Lillvallen på fastigheten Kaxås 4:30. Utifrån att det önskas
utföras under sommaren 2016 och nämndens har begränsat antal
sammanträden önskar sökanden att beslutet kan fattas av nämndens
ordförande.
Strandskyddshandläggaren har besökt båda stränder där ledningar planeras
gå ned i vatten samt plats för pumphus tillsammans med sökandens
entreprenör. Handläggaren har upplyst entreprenören att anmälan/ansökan
om vattenverksamhet behöver utföras till Länsstyrelsen Jämtland län. Vidare
bedömer handläggaren att det är möjligt att ge dispens i enlighet med
sökanden huvudsakliga önskemål.
Ansökan har inte inkommit till nämnden.
Underlag för beslut
Miljö- och hälsoskyddsinspektör jan Olofsson redogör för ärendet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bygg- och miljönämnden

BoM § 37

Dnr 2016-137

Ås-Gärde 1:37. Ansökan om strandskyddsdispens för
nybyggnad av bostadshus och garage samt flytt av två
mindre hus varav det ena byggs om till bastu.
Bygg- och miljönämndens beslut
1. Med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808) 7 kap. 18 b § och med
hänvisning till miljöbalken 7 kap. 18 c § punkt 1 beviljar bygg- och
miljönämnden strandskyddsdispens för nybyggnad av bostadshus och
garage samt flytt av två mindre hus varav det ena byggs om till bastu.
Hela fastigheten får användas som tomtplats.
2. Avgiften för strandskyddsdispens är 4 362 kronor, (i enlighet med taxa
fastställd av kommunfullmäktige, 12 juni 2012 § 66).
Bakgrund
Ansökan om strandskyddsdispensinkom till bygg- och miljöavdelningen den
17 mars 2016.
Den rubricerade ansökan avser dispens från strandskyddet för fyra hus. Se
bifogade situationsplaner bilaga 1 och 2 samt komplettering till ansökan
bilaga 3. Nedan angivna åtgärder avses.
1. Hus 1 avser nybyggnad av bostadshus med en byggnadsarea om 144 kvm.
2. Hus 2 avser nybyggnad av garage med en byggnadsarea om 60 kvm.
3. Hus 3 är bostadshus (uppfört 1948) med en byggnadsarea om 48 kvm.
Hus 3 flyttas och får ny grund.
4. Hus 4 är ett komplementbostadshus (uppfört 1950) med en byggnadsarea
om 20 kvm.
Hus 4 byggs om till bastu och uthus.
Husen nedan är medtagna för att visa vilka hus som finns, när de uppfördes
och vad som planeras med dem.
5. Hus 5 har tidigare varit två uthus. Husen är uppförda under 1950-talet
men flyttades till nuvarande plats och byggdes ihop till ett hus med stöd
av tidigare strandskyddsdispens Dnr B2009-764.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2016-04-25
Bygg- och miljönämnden

6. Hus 6 är ett utedass. Huset är uppfört under 1950-talet.
Hus 6 står kvar tills vidare.
7. Hus 7 är ett uthus ca 2x3 m. Huset är uppfört under 1950-talet.
Hus 7 rivs och på dess plats uppförs bastu (se punkt 4 ovan).
8. Hus 8 är ett uthus.
Hus 8 rivs.
Lagstiftning
Enligt miljöbalken 7 kapitel råder strandskydd vid sjöar och vattendrag intill
100 meter från strandlinjen. Syftet med strandskyddet är att långsiktigt
trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och
bevara goda djur- och växtlivet på land och i vatten.
Inom strandskyddsområde får inte, utan dispens:
•

Nya byggnader uppföras.

•

Byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar
eller anordningar utföras om det hindrar eller avhåller allmänheten från
att beträda ett område där den annars skulle ha färdats fritt.

•

Grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader,
anläggningar eller anordningar.

•

Åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och
växtarter

Krokoms kommun får meddela undantag från bestämmelserna ”om det finns
särskilda skäl”. Särskilda skäl som grund för undantaget anges i miljöbalken
7 kap. 18 §.
Bedömning
Bebyggelse enligt ansökan innebär ingen ytterligare begränsning av
allmänhetens tillgänglighet till stranden.
Ansökan berör inte några värdefulla biotoper och bedöms inte innebära
någon ytterligare påverkan på växt- och djurlivet i området. Särskild
inventering bedöms ej nödvändig
Vid ansökan om strandskyddsdispens ska upphävande av strandskydd inte
omfatta området närmast vatten för att på detta område möjliggöra fri
passage för allmänheten. Detta gäller inte om sådan användning är omöjlig. I
detta ärende bedöms möjlighet till fri passage vara mycket liten varför
tomtplats föreslås ner till tomtgräns/strand i enlighet med bilagd
situationsplan.
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Med stöd av miljöbalken

7 kap 18 b § - Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i
15 §, om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som
anges i 18 a § 1 och 2.
samt med hänvisning till

7 kap 18 c § punkt 1 - område som redan har tagits i anspråk på ett sätt som
gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
bedöms bygg- och miljönämnden kunna medge undantag från strandskyddet.
Upplysningar
Dispensen upphör att gälla såvida inte den avsedda åtgärden har påbörjats
inom två år och slutförts inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft.
Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet inom tre veckor från det att
länsstyrelsen fått beslutet. Sökanden uppmanas att avvakta tiden för
överprövning innan byggnadsföretaget påbörjas.
Överklagning
Beslutet får överklagas till Länsstyrelsen i Jämtlands län
Kopia till sökande.
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BoM § 38

Dnr 2016-2

Informationer 2016
Jonas Törngren tillfällig bygg- och miljöchef informerar om
rekryteringsprocessen på förvaltningen.
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BoM § 39

Delgivningar bygg- och miljönämnden
Bygg- och miljönämndens förslag
Bygg- och miljönämnden har tagit del av delgivningarna.
Beslut från Länsstyrelsen i Jämtlands län
Godkänd ansökan om förprövning av djurstall Torsta AB dnr 282-82142015.
Föreläggande enligt miljöbalken för husbehovstäkt dnr 525-8521-2015.
Föreläggande enligt miljöbalken för husbehovstäkt dnr 525-8555-2015.
Länsstyrelsen avslår överklagandena av Bygg-och miljönämnden vid
Krokoms kommuns beslut 17 september 2015, dnr 2015-212 gällande
bygglov för ismotorbana på Fålatjärn.
Beslut om godkända efterbehandlingsåtgärder dnr 555-8658-2015.
Protokoll från Östersunds Tingsrätt Mark- och miljödomstolen

Avslag på yrkande om inhibition Akt bilaga 4 Mål nr P 524-16.
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BoM § 40

Delegationsärenden bygg- och miljönämnden (bygg)
Bygg- och miljönämndens förslag
Bygg- och miljönämnden har tagit del av redovisningen av
delegationsärendena.
Bygglov, bygganmälan, kontrollplan, kvalitetsansvarig, kontrollansvarig,
slutbevis, slutbesked, startbesked, rivningsanmälan, rivningslov,
anmälningspliktiga åtgärder, marklov, trafikärenden med mera enligt bifogad
lista för perioden 1-31 mars 2016.
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Delegationsärenden bygg- och miljönämnden (miljö).
Bygg- och miljönämndens förslag
Bygg- och miljönämnden har tagit del av redovisningen av
delegationsärendena.
Redovisningen enligt bifogad lista från och med 1-31 mars 2016.
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