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Sammanträdesdatum 

2019-10-16 

Bygg- och miljönämnden 

Bom§ 85 

Detaljplan för del av Smedsåsen 1 :63 samt del av 
Smedsåsen 1 :57 "Hållplats Nälden" 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att anta gällande planförslaget för del av 
Smedsåsen 1 :63 , 1 :57 "Hållplats Nälden" 

Bakgrund 

En hållplats i Nälden har länge efterfrågats med ett mera centralt läge en den 
tågstation som lades ned på 80-talet som låg i byns ytterkant österut. 
Krokoms kommun har länge påtalat behovet och arbetat för att skapa en 
hållplats i Nälden och vi hal' efter många år nu, i samarbete med trafikverket, 
lokaliserat en plats som är aktuellt för framtida byggnation. En hållplats är 
en del av att få Nälden som ort att växa och bli mera attraktivt och samtidigt 
underlätta för en ökad tågpendling. Ett ökat kollektivt resande bidrar till en 
bättre miljö men också till utveckling och service. 

Efter beslut om planbesked i samhällsbyggnadsnämnden den oktober 2018 
har ett samrådsförslag, planbeskrivning och illustration över tänkt 
disposition m-betats fram tillsammans med Trafikverket för att på detta sett 
skapa en bra helhetslösning. 

Planförslaget hm-varit ute på samråd 30 april-19 till och med 17 maj -19. 

Planförslaget skickades på granskning 25 juni -19 till och med 16 juli-19. Ett 
granskningsutlåtande har framtagits . 

Underlag för beslut 

Planarkitekt Mikael Edström redogör för ärendet. 

Tjänsteutlåtande 

Granskningsutlåtande dat 

Planbeskrivning dat 

Plankaiia dat 12 mai·s -19 rev 

Beslut godkännande SABY §75 

16 sept-19 

5 aug -19 

5 aug -19 

5 aug-19 

12 sept -19 

I Uld <ags besty,kamle 
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Beslut om granskning SABY § 62 dat 

Beslut om Samråd SABY § 35 dat 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-16 

17juni-19 

11 april-19 

Ansökan om planbesked dat 31 okt-18 

Beslut om Planbesked SABY§ 122 dat 28 nov-18 

Juster~ s sign 

Detaljplan "Nälden samhälle (Smedsåsen 1: 65, 1: 197 1 :202 m.fl. ), Rö döns 
kommun KF 6 december 197 4 § 213 

Kopia till 
Planarkitekt 

I Uld,agsbes\y'1<Mde 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-16 

Bygg- och miljönämnden 

Bom§ 86 

Detaljplan för Aspås-Nygården 2:21, Aspås, Krokoms 
kommun 

Bygg- och miljönämndens beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beslutar antagande av planförslaget för 
Aspås-Nygården 2:21 

Bakgrund 

Krokoms Bostäder AB önskar att göra en ny detaljplan för fastigheten 
Aspås-nygården 2:21. Avsikten är att skapa möjlighet att uppföra bostäder 
på fastigheten. Den tidigare detaljplanen för området Aspås-Kyrkby, 
Nygården 2:33, ren 1 :8 m.fl antagen KF 1979-05-31, styrde användningen 
på fastigheten till allmänt ändamål A, det vill säga ändamål för kommun och 
stat såsom skola mm samt reglerade antal våningar till 2. Den nya 
detaljplanen för fastigheten gör gällande att tillåta bostäder B. Antal 
våningar som tidigare reglerades till två våningar tas bort och i stället 
regleras högsta nockhöjd 8,5 meter samt takvinkel max 27 grader. 
Byggnadshöjd för övriga byggnader inom fastigheten regleras till 3,5 meter. 
Den totala byggnadsytan som får bebyggas på fastigheten som tidigare varit 
400 m2 regleras i den nya detaljplanen med exploateringsgrad 0,25 som 
motsvarar ca 590 m2 byggrätt i byggnadsyta för huvudbyggnad inklusive 
komplementbyggnad. 

Underlag för beslut 

Planarkitekt Mikael Edström redogör för ärendet 

Tjänsteutlåtande 

Plankaita 30 maj-17 
19 

Planbeskrivning 

Granskningsutlåtande 
19 

1 okt -19 

26 mars-

5 aug -19 

24 juli-
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Krokoms 
kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KROKOMEN TJTELTE 

Bygg- och miljönämnden 

Beslut Godkännande SABY §36 
19 

Beslut granskning SABY § 36 dat 
19 

Beslut Samråd SABY §86 
17 

Positivt planbesked SABY §5 dat 
17 

Ansökan om planbesked dat 
17 

Sammanträdesdatum 

2019-10-16 

12 sept -

11 april-

15 juni -

23 feb-

17 jan-

Detaljplan för Aspås-Kyrkby, Nygården 2:33, Ren 1 :8 m.fl antag KF1979-
05-3 l 

Översiktplan för Krokoms Kommun, antagen 
15 

Områdesplan för Aspås, antagen 

Kopia till 
Planarkitekt 

I UWmgsbest,kaode 

28 jan-

1 okt -78 
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Bygg- och miljönämnden 

Bom§ 87 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-16 

Dnr B 2019-000298 

Parkeringsförbud centrala Krokom 

Bygg-och miljönämndens beslut 

1. Bygg och miljönämnden föreskriver med av 10 kap 1 § andra stycket 
av 16 och 17 och 3§ första stycket trafikförordningen (1998:1276) 

På hela parkeringsytan bakom Ica och Magneten, centrala Krokom, 
är parkering förbjuden mellan 22-06. 

2. Gäller ej under perioden 1 juni-30 september. 

Kort sammanfattning 
Önskemål har inkommit från mark och gatuhållare att införa 
parkeringsförbud på personal och 4 timmars parkeringen i centrala Krokom, 
mellan 22-06 för att underlätta snöröjning, sanding mm. 

Beskrivning av ärendet 
Då det har varit problematiskt att snöröja, sanda och sopa ordenligt på stora 
parkeringen i centrala Krokom då fordon stått parkerat över nätter, har 
önskemål om att införa parkeringsförbud från 22,00 -06,00. 

Det fanns även önskemål om att upplåta en del av personal parkering till 4 
timmars parkering mellan 18,00-22,00 för att öka tillgänglihet under till 
exempel evenemang på Magneten. En snabb utredning gjordes. Utredningen 
kom fram till att det inte är betydande längre att gå till de 4 timmars 
parkeringar som finns idag, jämfört med delar av personalparkering, och de 
4 timmars parkeringar som finns bedömdes vara tillräckliga i antal för 
efterfrågan på längre parkeringstid. På de 4 timmars parkeringarna har 
tillgänligheten även ökat sedan kommunal parkeringsövervakning infördes. 
Kommunalt anställda har även årsarbetstid så det finns kommunalt anställda 
som arbetar efter 18,00. Därför kommer inte del av personlaparkering att 
upplåtas för parkering mellan 18,00-22,00. 

Polis och Mark och gatuhållare har haft möjlighet att yttra sig över förslag 
till beslut och har inget att erima mot att parkeringsförbud införs på hela ytan 
mellan 22,00-06,00. 

I UWrngsbes\yrl,mde 

Sida 

9(42) 

-
' 
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KROKOMEN TJIELTE 

Bygg- och miljönämnden 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande daterad 8 oktober 2019. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-16 

Trafik.handläggare Malin Nilsdotter Nyström redogör för ärendet 

Kopia till 

Trafik.handläggare 
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Mark och Gatutekniker 
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Krokoms 
kommun 
KROKOM EN T J!ELTE 

Bygg- och miljönämnden 

Bom§ 88 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-16 

Dnr B 2017-000333 

Ansökan om bygglov för fotbollsplan med konstgräs. 
As-Hov 1:6 

Bygg- och miljönämndens beslut 
1. Bygg- och miljönämnden beslutar att bygglov beviljas med stöd av 

9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900). 

2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig. 

3. Avgiften för bygglovet är 28 530 kronor, i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. 

4. Bygg- och miljönämnden beslutar att hänsyn ska tas till miljöaspekterna 
vid anläggande av konstgräsplaner. 

Bakgrund 
Ansökan avser en ny fotbollsplan med konstgräs på ovanstående fastighet i 
anslutning till befintligt fritidsområde. Med i ansökan finns också en 
parkeringsplats för bilar. 

Bygg- och miljönämnden beviljade 2018-06-20 bygglov för fotbollsplan på 
ovanstående fastighet. Beslutet överklagades av grannar på två fastigheter 
och 2019-05-21 beslutade länsstyrelsen i Jämtlands län att upphäva beslutet 
och återförvisade det för ny handläggning. Länsstyrelsens beslut bifogas. 

Sökande: As IF, Åsvägen 1, 836 94 Ås 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterad 30 september 2019. 

Byggnadsinspektör Ingegerd Jakobsson redogör för ärendet 

Detaljplan saknas för området. 

Framtidsplanen, Krokoms kommuns översiktsplan, antagen av kommunfull
mäktige 25 februari 2015. 

Översiktsplan för Ås, 1997. 

Sida 
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Krokoms 
kommun 
KROKOMEN TJlELTE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-16 

Bygg- och miljönämnden 

(Fördjupad översiktsplan över Åsbygden, 2018) 

Yttrande miljöenheten 2019-09-26 

Lagstiftning 

Enligt 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010: 900) ska bygglov 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. 1-3, 6, 7, 9-13, 17 och 
18 §§ide delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. 

Bedömning 
Ås IF fotbollssektionen önskar öka möjligheterna för i huvudsak ungdomar 
att kunna spela fotboll. Platsen är i direkt anslutning till befintliga planer och 
kanslibyggnad där hygienutrymmen, dusch och toaletter, idag finns. Sökande 
har i skrivelse 2018-08-26 (även tidigare muntligen) motiverat val av plats. 
Med 18 aktiva träningsgrupper och ökande antal aktiva är behovet att utöka 
verksamheten st01i. 

ÖP- Bygg-och miljönämnden har inte ansett/bedömt översiktsplanen som 
juridiskt bindande. Det som påtalats är att vid ansökningstillfället var 
Översiktsplan för Ås (1997) gällande. Och det under handläggningstiden 
blev dessutom en ny "fördjupad Översiktsplan för Ås bygden" antagen. I 
dagsläge har även den "nya" vunnit laga kraft. 

Kommunen ska i översiktsplanen visa sina ställningstaganden för hur den 
byggda miljön som bland annat omfattar bebyggelse, anläggningar, 
vegetation och parker ska utvecklas, bevaras och användas i framtiden. 
Översiktsplanen ska ange utgångspunkter och riktlinjer för lokalisering och 
utformning av den byggda miljön. Grunddragen i den avsedda användningen 
av mark- och vattenområden ska framgå av översiktsplanen. (jfr prop. 
1994/95:230 sid. 54) Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut om hur 
mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska 
användas, utvecklas och bevaras. 

I översiktsplanen för hela kommunen "Framtidsplan ... " anger inte platsen 
specifikt utan hänvisar till bygde-specifika översiktsplaner. Översiktsplan 
för Ås (1997) 

I UldmgsbeslyOaode 
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~ Krokoms 
kommun 
KROKOM EN T JTELTE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-16 

Bygg- och miljönämnden 

I översiktsplan för Ås (1997) ligger aktuellt plats inom område N, natur och 
rekreation, mer specifikt N3 som anger "Aktivitetsområde med fotbollsplan, 
elljusspår och föreningshus. Nya fotbollsplaner mm föreslås öster om 
befintliga planer. Eventuella skogsavverkningar bör föregås av saimåd med 
kommunen och utföras så vai·ligt att inte användningen som friluftsområde 
äventyras." Vi kan också läsa att: "Idrottslivet i Ås är mycket vitalt och det 
råder stor brist på bland annat fotbollsplaner. Den utbyggnad i anslutning till 
nuvarande idrottsanläggning som föreslås i planen är naturlig med hänsyn till 
befintliga omklädnings- och samlingslokaler, elljusspår, närhet till busslinjer, 
centrumfunktioner mm." 

Platsen ligger inte inom de områden som är mai·kerade som Å, Jord- och 
skogsbruk. 

Med en ny Fördjupad översiktsplan för Åsbygden, (antagen under tiden för 
handläggningen av bygglovet) så görs naturligtvis även en bedömning 
utifrån denna. Även här är platsen inom Natur och rekreation, här mer 
specifikt N2: Sammanhängande, stöne grönområde med plats för det rörliga 
friluftslivet med anläggningar för aktiviteter- ridanläggning, fotbollplaner, 
elljusspår. Ås ridhus med ridvägar ingår i området. 

Området som fram tills nu vai-it åke1mai·k anses som brukningsvärd 
åkermark. Tidigare nyttjanderättsinnehavare har upphöit med sin verksamhet 
och någon ny finns inte i nuläge. Jordbruksmark är av nationellt intresse 
enligt miljöbalken, MB, 3 kap § 4 - som endast får tas i anspråk för 
bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose 
väsentliga samhällsintressen och behovet inte kan tillgodoses med annan 
placering. Området i Ås omfattas också av riksintresse för friluftsliv enligt 
MBs 3 kap§ 6. Dessa båda är starka allmänna samhällsintressen som i detta 
fall står mot varandra. På aktuell plats bedöms intresset för friluftsliv, 
framför allt för ungdomar, i en expanderande bygd som stai·kt övervägande. 
Åtgärden bedöms ha ett starkt stöd i översiktsplanen. 

Grannar som överklagat tidigai·e beslut har i stolt sett åberopat samma saker 
som i tidigare grannhörande, med några tillägg. Ladans, vara eller icke vara, 
är inte inom det område som ansökan avser och hanteras därför inte i detta 
ärende. Skogsridån som gränsat· till området har inte vai·it för avsikt att ta 
boli. Majbrasor är inte, och har aldrig vai·it aktuellt. Som relevanta 
synpunkter bedöms buller och ljusbild. 

Sökande har inkommit med kompletterande handlingar, fö1iydligande av 
projektet, orsaker och motiveringar till val av plats, syfte, argument samt en 
utförligai·e situationsplan med skyddsvall, trädplantering, mm. Uppmätta 
bullervärden med vindstyrka vid olika mätningstillfällen. 

Sida 
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Krokoms 
kommun 
KROKOMEN TJTELTE 

Bygg- och miljönämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-16 

Sökande har angivit att Träningar eller matcher kommer endast att tillåtas till 
och med 22:00 maximalt från ca april till och med november. Kommer ej att 
nyttjas nattetid. Alltså begränsad tid då störningar kan förekomma. 

LJUS 

Sökande har med illustration (https://vimeo.com/299435889) redovisat 
beräknad ljusfördelningen och påverkan i närområdet. Bygg och 
miljönämnden bedömer att det ökade ljuset, under den begränsade tid som 
avses, inte har någon betydande negativ verkan på närområdet. 

BULLER 

Somjämnförande bulleruppskattning har sökande redovisat uppmätta 
ljudnivåer vid Hovängen vid matcher och träningstillfällen för att kunna 
uppskatta den ljud-alstring som tillkommande plan medför. Ljud-alstrande 
aktiviteter antas vara likvärdiga. Mätningar har skett vid flertal tillfällen på 
strategiskt valda platser, även vindförhållanden har angetts. Miljöenheten har 
utifrån dessa inkommit med yttrande. Se bilaga. 

Utifrån att det inte finns föreskrifter hur mycket ljud en idrottsanläggning 
får alstra görs då bedömning med aspekt på decibel vid fasad och efter 
uppskattning även Folkhälsomyndighetens Allmänna råd, inomhus i bostad. 
Högtalare kommer endast att användas vid max 2 tillfällen per år vid cuper 
som sker enbart på dagtid. 

TRAFIK.BULLER 

Nyhemsvägen är en SO-skyltad väg. Sökande anger att ökningen av trafik 
främst består av personbilar i mindre mängd, troligt ungefär samma som nu 
under vanliga kvällar. En viss ökning kan dock ske under cupper som 
beräknas till max 2 stycken per år. Då endast på dagtid. Förutom under 
byggtid tillkommer ingen tung trafik. 

I samband med planarbete 2016 för intilliggande detaljplan gjordes en 
trafikbuller-beräkning. Utifrån denna är trafikmängden vid Nyhemsvägen 
uppskriven med kvoten 1, 12 från år 2010 till 203 0. Denna åtgärd ses endast 
ge minimal påverkan. 

Tilläggas bör att antal imitade p-platser på senaste situations-plan stämmer 
inte. 
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Krokoms 
kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
KROKOMEN TJlELTE 

2019-10-16 

Bygg- och miljönämnden 

Sammantaget med miljöenhetens yttrande och bedömningar anses 
tillkommande buller inte vara i den omfattningen att det skulle vara skada för 
människors hälsa. 

Åtgärden ses inte strida mot områdes bestämmelser, förutsätta planläggning 
samt bedöms uppfylla de krav som följer av plan- och bygglagen 2 kap och 8 
kap i aktuella paragrafer. 

Bygg- och miljönämnden bedömer att bygglov kan beviljas. 

Upplysningar 
Åtgärden får inte påbö1jas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett 
staiibesked enligt 10 kap. 3 § PBL. 

Observera att om ni staiiai· er byggnation utan startbesked och bö1jar 
använda er byggnation utan slutbesked, innebär det att en sanktionsavgift 
döms ut. 

Innan byggnadsverket får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats, enligt 
10 kap. 4 § PBL. 

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden som lovet avser inte har påböijats 
inom två år och avslutats inom fem år från den dagen då beslutet vann laga 
kraft, enligt 9 kap. 43 § PBL. 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt 
samråd skickas sepai·at, där även begäran om komplettering för staiibesked 
görs. 

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. 

Åtgärden kräver tillstånd/sarnråd med vatten och renhållning, Krokoms 
kommun pga. befintlig vattenledning. 

Utstakning av området ska ske av sakkunnig med grundläggande mätteknisk 
färdighet. 

Sökande är skyldig att informera sig om ledningars läge (t.ex. el och tele) 
innan igångsättning. 

Kopia till 

Sökande 

Justerandes sign {i 

JR I 
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Krokoms 
kommun 
KROKOMEN TJTELTE 

Bygg- och miljönämnden 

Bom§ 89 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-16 

Dnr B 2019-000069 

Ansökan om förhandsbesked, bostadsändamål. 
Åkersjön 1 :79 

Bygg- och miljönämndens beslut 
1. Bygg- och miUönämnden beslutar att förhandsbesked ges med stöd av 

9 kap. 17 § plan- och bygglagen. 

2. Avgiften för förhandsbeskedet är 11 550 kronor, i enlighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
Området i Övre Åkersjön ligger i direkt anslutning till tiotalet befintliga 
tomter. Aktuell placering ligger på B4f ormåde i "Områdes-plan för 
Åkersjön"(1981). Huvuddelen är fritidsbebyggelse. Riksintresse för 
friluftsliv enligt 4 kap § 2, miljöbalken. 

Sökande önskar stycka av en tomt för bostadsändamål, antas för 
fritidsändamål. Byggnaden, ca 60 m2

, är tänkt utan vatten och avlopp, då 
tillkommande ägare även äger intilliggande fastighet och då tänkt nyttja den 
för ändamålet. 

Den aktuella delen av fastigheten utgörs av öppen mark, ej j ordbruksmark. 

Infart kan ordnas från befintlig väg. 

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område men bedöms ligga intill 
sammanhållen bebyggelse. 

I översiktsplanen för Krokoms kommun antagen 25 februari 2015 framgår 
inte om marken är utpekad som skyddsvärd i något avseende. 

Underlag för beslut 
Tjänstutlåtande daterad 26 september 2019 

Byggnadsinspektör Ingegerd Jakobsson redogör för ärendet. 

Framtidsplanen, Krokoms kommuns översiktsplan, antagen av kommunfull
mäktige 25 februari 2015. 

O1mådesplan för Åkersjön, 1981 

I UW,agsbestyOaade 
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Krokoms 
kommun 
KROKOMEN TJTELTE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-16 

Bygg- och miljönämnden 

Justerandes sign 

JI\ 

Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har undenättats om ansökan och getts tillfälle 
att yttra sig, enligt 9 kap. 25 § PBL. 

Ärendet har remitterats till Miljö- och hälsa som ej tillstyrker åtgärden, se 
bilaga. 

Planenheten har inget att erinra, Vatten och renhållning har bifogat 
information. 

Berörda grannar har höiis och inga invändningar har inkommit. 

Bedömning 
I ett förhandsbesked prövas om den tilltänkta byggnationen kan tillåtas på 
angiven plats. Mark och vattenområden ska användas för det eller de 
ändamål som är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. 
Användning som från allmän synpunkt medför god hushållning har 
företräde. Utanför detaljplanelagt område ska bygglov ges om inte, åtgärden 
strider mot områdesbestämmelser, kräver planläggning och uppfyller kraven 
som följer av 2 kap och delar av 8 kap i Plan och bygglagen. 

Området har tillkommit genom enstaka bygglov under en 3 0-årsperiod. Kan 
då denna åtgärd/ansökan kräva planläggning? Planläggning kan krävas om 
åtgärden har betydande miljöpåverkan eller det råder ett stort 
bebyggelsetryck i området och frågan inte kan lösas i ett förhandsbesked 
eller bygglov. 

B-områden i områdesplan anger tillkommande fritidsbebyggelse. B4f säger 
endast att det är bebyggt med 10-talet fritidshus och enstaka 
permanentbostäder. Ändamålet överensstämmer med områdesplan, och 
torde vara överensstämmande med riksintresse för friluftsliv. Vägfrågan 
anses löst då tillkommande fastighet angränsar mot idag befintlig väg. Ev 
framtida avloppsfråga, om sökande önskar enskilt avlopp så ska den frågan 
prövas i eget ärende. Med dagens och framtida teknik ses den inte utgöra 
avgörande för ärendet. Många fritidshus har idag förbränningstoaletter eller 
andra lösningar som inte kräver enskilt avlopp med infiltration. 

Med anledning av att användningen av byggnadsverket inte kan antas 
medföra någon betydande miljöpåverkan bedöms att ingen detaljplan 
behöver upprättas för området. Byggnadsverket prövas i ansökan om 
förhandsbesked enligt sista stycket i 4 kap. 2 § PBL. 

Åtgärden anses inte inskränka på det allmänna intresset av området som ska 
bebyggas. Markområdet som tas i anspråk bedöms som lämplig att bebygga 

I UWrngsbesty,kae de 
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Krokoms 
kommun 
KROKOMEN TJiELTE 

Bygg- och miljönämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-16 

med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov samt från allmän synpunkt 
lämplig för åtgärden enligt 2 kap. 1, 2 och 4 §§ PBL. 

Bebyggelsen lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med 
avseende på människors hälsa och säkerhet. Platsen bedöms ligga i ett 
område med minimal risk för någon form av olyckor, jordskred eller erosion 
och översvämningsrisken på platsen är liten. 

Åtgärden bedöms inte skapa vatten- eller luftföroreningar, inte heller några 
bullerstörningar. Platsen ligger väl skyddad från bullrande verksamhet och 
infi:astruktur. Det finns inget eller mycket lite omgivnings buller som kan 
påverka människors hälsa. 

Lokalisering, placering och utformning av byggnaden bedöms inte komma 
att medföra någon påverkan på grundvatten eller omgivningen i övrigt som 
på något vis skulle kunna innebära fara för människors hälsa och säkerhet. 
Åtgärden bedöms ha liten inverkan på platsen och ses inte som en betydande 
olägenhet på annat sätt, enligt 2 kap. 9 § PBL. 

Bygg-avdelningen bedömer att sökt etablering är förenlig med god 
bebyggelseutveckling där föreslagen tomtplats integreras i befintlig 
bebyggelsegrupp. 

Bygg-avdelningen bedömer att sökt etablering är förenlig med de krav som 
ställs i 2 kap. PBL. 

Sammanfattningsvis bedöms marken vara lämplig att tas i anspråk för 
bebyggelse. Bygg- och miljönämnden bedömer att förhandsbesked enligt 
9 kap. 17 § PBL kan ges. 

Upplysningar 

Enligt 9 kap. 18 § PBL är ett förhandsbesked bindande vid den kommande 
bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag 
då förhandsbeskedet vann laga kraft. 

Åtgärden som ansökan avser får inte påbö1jas fönän bygglov beviljats och 
staitbesked meddelats. 

Åtgärden kräver dispens för strandskydd enligt Miljöbalken 7 kap§§ 15-18. 

Dispens prövas i eget ärende efter ansökan. 

Överklagning 

Beslutet får överklagas till Länsstyrelsen i Jämtlands län 

Kopia till 

Sökande 

I UWragsbesty,kaade 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-16 

Bygg- och miljönämnden 

Bom§ 90 Dnr 2019-000091 

Bygg- och Miljönämndens detaljbudget 2020 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden antar detaljbudget för 2020 enligt förslag i bilagda 
dokument. 

Bakgrund 
Bygg- och miljönämndens beslut avseende fördelningen av medel i sin 
detaljbudget för 2020. Budgeten presenteras i bilagda dokument. 

Bygg- och miljönämnden har tidigare i samband med rarnbudgetberedningen 
sökt om 500 tkr i utökade medel. Ansökan har inte beviljats. 

Reservationer 
Annika Hansson, S och Mikael Karlsson, S och Ulla-Greta Rexner, V 
reserverar sig till fö1mån för eget förslag. 

Underlag för beslut 
Bygg- och miljönämndens detaljbudgetredovisning för 2020. 

Administrativ chef Sara Anselrnby och ekonom Geitrud Engelin redogör för 
ärendet. 

Kopia till 
Förvaltningarna 
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Krokoms 
kommun 
KROKOMEN TJTELTE 

Bygg- och miljönämnden 

Bom§ 91 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-16 

Dnr B 2019-000193 

Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av 
fritidshus. Ottsjön 2:51 

Bygg- och miljönämndens beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beslutar att med stöd av MB (Miljöbalk 
1998:808) 7 kap. 18b § och hänvisning till MB 7 kap 18c punkten 1 
bevilja strandskyddsdispens för byggande av fritidshus. 

2. Villkor för dispensen: Fastighets gränsen utgör tomtplatsen enligt bilagd 
kaiia. 

3. Avgiften för strandskyddsdispensen är 10890 kronor, i enlighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
Den 4 juni 2019 inlcom det en ansökan om dispens från strandskyddet för 
uppförande av fritidshus på ovan nämnd fastighet 

Underlag för beslut 
Ansökan avser dispens från strandskyddet för byggande av fritidshus på ca 
70 m2

. Tomtgränsen för fastiggheten ligger ca 85 meter från strandlinjen. 
Fastigheten är redan tagen i anspråk på sådant sätt att det saknai· betydelse 
för strandskyddet. 

Bebyggelse enligt ansökan innebär ingen ytterligare begränsning av 
allmänhetens tillgänglighet till stranden. Åtgärden bedöms heller inte 
väsentligt förändra livsvillkoren för djur eller växtaiier. 

Med stöd av MB (Miljöbalk 1998:808) 

• 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. 

Sida 
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Krokoms 
kommun 
KROKOMEN TJ[ELTE 

Bygg- och miljönämnden 

Samt med hänvisning till 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-16 

7 kap 18 c § punkten 1 - området är redan anspråkstaget på sådant sätt at det 
saknar betydelse för strandskyddets syfte. 

Om Bygg- och Miljönämnden finner skäl för en dispens skall nämnden i sitt 
beslut ange vilken tomtplats som får hävdas med stöd av beslutet. 

Tjänsteutlåtande daterad 27 september 2019 

Byggnadsinspektör Andreas Sundelin redogör för ärendet. 

Lagstiftning 
Enligt MB (Miljöbalk 1998:808) 7 kapitlet råder strandskydd vid sjöar och 
vattendrag intill 100 meter från strandlinjen. Syftet med strandskyddet är att 
långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 
strandområdet och bevara goda förutsättningar för djur- och växtlivet på land 
och i vatten. 

Inom strandskyddsområdet får inte, utan dispens: 

1. Nya byggnader uppföras. 

1. Byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar 
eller anordningar utföras om det hindrar eller avhåller allmänheten från 
att beträda 

2. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, 
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller. 

3 . . åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller 
växtarter. 

Krokoms kommun får meddela undantag från bestämmelserna "om det finns 
särskilda skäl". Särskilda skäl som grund för undantaget anges i MB 7 kap. 
18 §§. 

Bedömning 
Bygg- och miljönämnden bedömer att strandskyddsdispens kan beviljas. 

I Uldcagsbesty,kaode 
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Krokoms 
kommun 
KROKOMEN TJIELTE 

Bygg- och miljönämnden 

Upplysningar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdalum 

2019-10-16 

Dispensen upphör att gälla såvida inte den avsedda åtgärden har påböijats 
inom två år och slutfö1ts 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 påböijas. 

Överklagning 
Beslutet får överklagas till Länsstyrelsen i Jämtlands län 

Kopia till 
Sökande och Länsstyrelsen i Jämtlands län 

I Utdrngsbesty,ka"de 

Sida 

22(42) 



,_ .. ,_.# 

Krokoms 
kommun 
KROKOMEN TJIELTE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-16 

Bygg- och miljönämnden 

Bom§ 92 Dnr B 2019-000265 

Ansökan om förhandsbesked. Täng 1: 18 

Bygg- och miljönämndens beslut 
1. Bygg- och miljönämnden beslutar att ärendet åten-emitteras för vidare 

handläggning. 

Bakgrund 
Ansökan avser förhandsbesked för byggande av enbostadshus och garage på 
fastigheten Täng 1: 18. 

Ärendet har skickats på grannehörande/remiss mellan 16 sptember 2019 och 
2 oktober 2019, till alla rågrannar och boende, Jamtli, Trafikverket, Miljö 
och Hälsa, Vatten & Renhållning samt arrendator samt LRF. 

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område men bedöms ligga inom 
sammanhållen bebyggelse. 

Fastigheten ligger inom kommunalt verksamhetsområde och kan anslutas till 
kommunalt VA. 

Den aktuella delen av fastigheten utgörs av brukningsvärdjordbruksmark 

Infart kan ordnas från damma.i-vägens förlängning. 

I översiktsplanen för Krokoms kommun antagen 25 februari 2015 framgår 
det att marken är utpekad som skyddsvärd med avseende på brukningsvärd 
jordbruksmai·k och riksintresse kultw.miljö. 

Underlag för beslut 
Byggnadsinspektör Andreas Sundelin redogör för ärendet. 

Kopia till 
Sökande 

I UWrngsbesty,kaode 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-16 

Bygg- och miljönämnden 

Bom§ 93 Dnr B 2019-000199 

Ansökan om förhandsbesked. Valsjön 1 :4 

Bygg-och miljönämndens beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beslutar att förhandsbesked ges med stöd av 
9 kap. 17 §plan-och bygglagen. 

Följande villkor ska vara uppfyllda innan bygglov kan ges: 

- nybyggnader placeras och anpassas till områdets karaktär vad 
beträffar proportion, volym, material och utvändig färgsättning 

- samråd sker med bygg- och miljönämnden avseende byggnadernas 
yttre utformning och placering vid bygglovsansökan 

- den nya tomten/de nya tomerna placeras så att de inte inkräktar på 
strandskyddsområdet 

- stöne utfyllnader eller schaktning inte utförs och att befintliga 
marknivåer i största möjliga utsträckning behålls 

2. Avgiften för förhandsbeskedet är 11979 kronor, i enlighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
Den 11 juni 2019 inkom en ansökan om förhandsbesked på fastigheten 
Valsjön 1 :4 för byggande av enklare fritidshus utan anslutning av varken 
vatten, sanitet eller elektricitet. 

Ärendet har skickats på grannehörande/remiss till alla rågrannar och boende, 
Jijnjevaerie sameby, Miljö och Hälsa. 

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och bedöms ligga utanför 
sammanhållen bebyggelse. 

Fastigheten ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för VA. Bygg
och miljöavdelningen bedömer att enskild avloppsanläggning och enskild 
dricksvattenbrunn kan anordnas på platsen. 

Den aktuella delen av fastigheten utgörs av kuperad skogsmark 

I U Id <agsbesfy,kae de 
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~ Krokoms 
kommun 
KROKOM EN T J]EL TE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-16 

Bygg- och miljönämnden 

Tom ten kommer inte vara tillgänglig för annat än till fots eller med 
terrängkörning. 

I översiktsplanen för Krokoms kommun antagen 25 februari 2015 framgår 
inte om marken är utpekad som skyddsvärd i något avseende. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterad 3 oktober 2019 

Byggnadsinspektör Andreas Sundelin redogör för ärendet. 

Detaljplan saknas för området. 

Framtidsplanen, Krokoms kommuns översiktsplan, antagen av kommunfull
mäktige 25 februari 2015. 

Yttranden 
Ärendet har remitterats till Jijnjevaerie sameby som motsätter sig etablering 
enligt sökt förhandsbesked med hänvisning till att det är inom deras 
kärnområde, se bilaga. 

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle 
att yttra sig, enligt 9 kap. 25 § PBL. 

Berörda grannar har hörts och inga invändningar har inkommit. 

Miljö- och hälsa 

Sameby 

Rekommendationer enligt översiktsplan 
Rekommendationer för området saknas i översiktsplanen, men i den 
allmänna hållningen ser kommunen positivt på bosättningar i alla delar av 
kommunen. 

Bedömning 
Sökande vill på fastigheten Valsjön 1 :4 uppföra ett enklare fritidshus utan 
vatten eller avlopp. 

Området där den sökta åtgärden ska företas är inte utpekad som riksintresse 
för rennäringen, den är ej listad som kärnområde enligt kartmaterial från 
sametinget. Fastigheten är delvis angiven som uppsamlingsområde för 
Jijnjevaerie sameby och ett rengärde finns ca 800 meter från den tänkta 
platsen på den östra sidan om Lill-Rössjön. Enligt samma kaiia går 
vandringsleden från uppsamlingsområdet vid Stor-Kingen söder om 
fastigheten. 

I UWmgsbestekaode 

Sida 

25(42) 



Krokoms 
kommun 
l<ROKOMEN TJ!ELTE 

Bygg- och miljönämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-16 

Med anledning av att användningen av byggnadsverket inte kan antas 
medföra någon betydande miljöpåverkan bedöms att ingen detaljplan 
behöver upprättas för området. Byggnadsverket prövas i ansökan om 
förhandsbesked enligt sista stycket i 4 kap. 2 § PBL. 

Åtgärden anses inte inslaänka på det allmänna intresset av området som ska 
bebyggas. Markområdet som tas i anspråk bedöms som lämplig att bebygga 
med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov samt från allmän synpunkt 
lämplig för åtgärden enligt 2 kap. 1, 2 och 4 §§ PBL. 

Berörd sameby har höiis och har invändningar. 

Fastigheten ligger inom riksintresse friluftsliv .. Utformningen av den nya 
byggnaden ska anpassas till miljön och landskapsbilden. 

Bebyggelsen lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med 
avseende på människors hälsa pch säkerhet. Platsen bedöms ligga i ett 
område med minimal risk för någon fo1m av olyckor, jordskred eller erosion 
och översvämningsrisken på platsen är liten. 

Åtgärden bedöms inte skapa vatten- eller luftföroreningar, inte heller några 
bullerstörningar. Platsen ligger väl skyddad från bullrande verksamhet och 
infrastruktur. Det finns inget eller mycket lite omgivningsbuller som kan 
påverka människors hälsa. 

Lokalisering, placering och utformning av byggnaden bedöms inte komma 
att medföra någon påverkan på grundvatten eller omgivningen i övrigt som 
på något vis skulle kunna innebära fara för människors hälsa och säkerhet. 
Åtgärden bedöms ha liten inverkan på platsen och ses inte som en betydande 
olägenhet på annat sätt, enligt 2 kap. 9 § PBL. 

Bygg- och miljöavdelningen bedömer att sökt etablering är förenlig med de 
krav som ställs i 2 kap. PBL. 

Sammanfattningsvis bedöms marken vara lämplig att tas i anspråk för 
bebyggelse. Bygg- och miljönämnden bedömer att förhandsbesked enligt 
9 kap. 17 § PBL kan ges. 

Upplysningar 
Enligt 9 kap . 18 § PBL är ett förhandsbesked bindande vid den kommande 
bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag 
då förhandsbeskedet vann laga la-aft. 

Om inte ansökan om bygglov lämnats in inom denna tid upphör förhands
beskedet att gälla enligt 9 kap. 39 § PBL. 

Åtgärden som ansökan avser får inte påböijas förrän bygglov beviljats och 
staiibesked meddelats. 

I UWrngsbesty,kaode 
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Krokoms 
kommun 
KROKOMEN TJlELTE 

Bygg- och miljönämnden 

Överklagning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-16 

Beslutet får överklagas till Länsstyrelsen i Jämtlands län. 

Kopia till 

Sökande 

I UW,agsbest,.aode 
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Krokoms 
kommun 
KROKOMEN TJ!ELTE 

Bygg- och miljönämnden 

Bom§ 94 

Informationer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-16 

Dricksvatten och rutiner för dagmammor- Jessica Malander 

Resultat från revision livsmedel- Jessica Malander 

Information om avfall- Gunnar Bring och Klaus Enzenhofer 

Information om pågående detaljplaner- Mikael Edström 

Inf01mation om Krokoms Camping, Projekt Kaxås -Andreas Sundelin 

Inf01mation om skrotbilar i Föllinge -Ronnie Sjölander 

I Utdragsbesty,k;mde 
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Krokoms 
kommun 
KROKOMEN TJ)ELTE 

Bygg- och miljönämnden 

Bom§ 95 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-16 

Dnr 2019-000364 

Förslag till beslut - tillfälligt stänga 
livsmedelsanläggningen Myhrbodarna. Valsjön 1 :2 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av aiiikel 54,1 och 54.2e 
förordning EG m 882/2004, punkt 2 och 3 övergångsbestämmelser 
livsmedelslag (2006:804), aiiikel 6.2 förordning (EG) m 852/2004, 23§ 
punkt 11 livsmedelsförordning (2006: 813 ), 11, 22 och 3 3 § § 
livsmedelslag (2006:804) att tillfälligt stänga livsmedelföretaget 
Myhrbodarn som drivs av Anita Myhr med person/organisationsnummer 
19480126-0169. 

Beslutet ska gälla omedelbaii från det att delgivning skett även om det 
överklagas. 

Beslutet ska gälla fram tills att ett nytt beslut om upphävande av detta beslut 
har fattats av bygg- och miljönämnden. 

Bakgrund 
Anita Myhr driver sedan ett fle1ial år livsmedelsverksamhet på 
livsmedelsanläggningen Myhrbodarna på fastigheten Valsjön 1 :2. Denna 
verksamhet omfattas av kravet på registrering av livsmedelsanläggning. 
Anita Myhr fick den upplysningen från behörig tjänsteman på bygg- och 
miljöavdelningen i november 2015 via e-post. En anmälan om registrering 
uteblev vid det tillfället. 

I juni 2019 kontaktades Anita Myhr skriftligen av bygg- och 
miljöavdelningen. I den skrivelsen så upplystes hon åter igen om att den 
livsmedelsverksamhet hon bedriver vid Myhrbodarna omfattas av kravet på 
registrering. Ingen registrering har kommit in till bygg- och miljönämnden. 

Anita Myhr har skriftligen blivit meddelad ett fle1ial gånger att om en 
anmälan om registrering uteblir så kommer ett förslag om förbud att lämnas 
vidare till Bygg- och miljönämndens sammanträde i september. 
Upplysningen har bland annat lämnats i e-postmeddelande med datum 2019-
07-25. 

I Uldrngsbeslytkaade 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-16 

Bygg- och miljönämnden 

Nämnden beslutade den 12 september 2019 att anmälan om registrering ska 
ha kommit in senast den 4 oktober 2019. I annat fall så kommer ärendet att 
tas upp på nytt vid nämndens sammanträde den 16 oktober 2019. I skrivande 
stund har ingen anmälan kommit in till nämnden. 

Ett tillfälligt lokalgodkännande för Myhrbodama har lokaliserats av bygg
och miljöavdelningen efter nämndens sammanträde i september. Detta 
lokalgodkännande gällde under perioden 15 juni 1997 till och med 30 
september 1997. Kommunicering av denna information till 
livsmedelsföretagaren har skett via e-post den 20 september 2019. 

Lagstiftning 
Aliikel 54, punkt 1 Europaparlamentets och rådets förordning EG nr 
882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa 
kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt 
bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd. 

Aliikel 54, punkt 2e förordning EG nr 882/2004. 

Livsmedelslag (2006:804) övergångsbestämmelser punkt 2 och 3. 

Aliikel 6.2, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av 
den 29 april 2004 om livsmedelshygien. 

Livsmedelsförordning (2006:81'3) 23§, punkt 11. 

Livsmedelslag 11, 22, 33§§. 

Bedömning 
En kontrollmyndighet ska vid konstaterad bristande efterlevnad vidta 
åtgärder för att se till att företagaren avhjälper situationen. När den behöriga 
myndigheten beslutar vilken åtgärd som skall vidtas skall den ta hänsyn till 
den bristande efterlevnadens aii och om företagaren tidigare visat prov på 
bristande efterlevnad. Dessa åtgärder från kontrollmyndigheten ska i 
tillämpliga fall omfatta att stänga hela det berörda företaget under en lämplig 
tidsperiod. 

En livsmedelsföretagare ska undenätta behörig myndighet, på det sätt som 
den sistnämnda kräver, om alla anläggningm som han ansvmm för, där det i 
något led i produktions-, beai·betnings- och distributionskedjan för livsmedel 
bedrivs verksamhet, så att vaije sådan anläggning kan registreras . 

Behörig kontrollmyndighet för andra livsmedelsanläggningar är en 
kommunal nämnd som avses i livsmedelslagen 11 §. Av denna pai·agraf 
framkommer att med kommunal nämnd menas den eller de kommunala 
nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 
Rörande Krokoms kommun så är det bygg- och miljönämnden som fullgör 
dessa uppgifter. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-16 

Bygg- och miljönämnden 

En kontrollmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs 
för att lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, 
de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har 
meddelats med stöd av EG-bestämmelsema skall följas. Vidare så får en 
kontrollmyndighet bestämma att ett beslut ska gälla omedelbart även om 
beslutet överklagas. 

Registrering är ett av de grundläggande kraven i livsmedelslagstiftningen. 
Den som släpper ut livsmedel på marknaden ska ge infmmation om detta till 
behörig kontrollmyndighet så att den senare kan planera och utföra kontroll. 
Infmmationen ska ges på det sätt som den behöriga kontrollmyndigheten 
kräver. Behörig kontrollmyndighet är i detta fall bygg- och miljönämnden. 

Enligt övergångsbestämmelser till gällande livsmedelslag ska äldre 
lokalgodkännanden fortsätta att gälla fram till dess att kontrollmyndigheten 
prövat om lokalen kan godkännas i enlighet med bestämmelser som har 
meddelats med stöd av den nya lagen eller de EG-förordningar som 
kompletteras av lagen eller, om godkännande inte krävs, till dess att 
kontrollmyndigheten har registrerat anläggningen. 

Den som vid gällande livsmedelslag ikraftträdande bedriver sin verksamhet i 
en godkänd lokal får enligt övergångsbestämmelser fmisätta att släppa ut 
sådana livsmedel på markanden som i överensstämmelse med denna lag har 
handhafts i lokalen till dess att kontrollmyndigheten med stöd av 7 § har 
prövat om den anläggning i vilken lokalen ingår kan godkännas eller till dess 
att den har registrerats. 

Bygg- och miljöavdelningen har inte fått tagit del av något 
lokalgodkännande enligt livsmedelslag (1971: 511) för Myhrbodarna som var 
giltigt vid tidpunkten då gällande livsmedelslag trädde i kraft. Något sådant 
godkännande har heller inte kunnat påträffas vid sökning i närarkiv, slutarkiv 
samt ärendehanteringssystem. Det som framkommit är att Myhrbodarna 
under perioden 15 juni till och med 30 september 1997 hade ett tillfälligt 
godkännande. Detta tillfälliga godkännande går inte att jämställa med en 
registrering på grund av att det inte var giltigt den 1 juli 2006 då gällande 
livsmedelslag trädde i kraft. 

Anita Myhr har inte följt nämndens beslut Bom § 73 2019-09-12. Då detta är 
en allvarlig öve1irädesle av livsmedelslagstiftningen samt att 
livsmedelföretagaren (Anita Myhi-) vägrat att sammarbeta med behörig 
kontrollmyndighet så får ett förbud anses vara motiverat. Det kan även anses 
vara motiverat att beslutet ska gälla omedelbaii även om det överklagas. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande daterad 8 oktober 2019 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör Jessica Malander redogör för ärendet. 

I Uldrngsbest,kaode 
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Krokoms 
kommun 
KROKOMEN TJTELTE 

Bygg- och miljönämnden 

Upplysningar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-16 

Om förbudet öve1iräds kommer sam1olikt ett vitesförbud att bli aktuellt. För 
att ett beslut om upphävande ska komma att bli aktuellt ska Anita Myhr till 
bygg- och miljönämnden lämnat en skriftlig samt komplett amnälan för 
registrering av livsmedelsanläggning. 

Kopia till 

V erksamhetsutövare 

I UldmgsbesOrl<.mde 
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Krokoms 
kommun 
KROKOMEN TJ!ELTE 

Bygg- och miljönämnden 

Bom§ 96 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-16 

Dnr 2019-000752 

Bemyndigande flyttning av fordon 

Bygg- och miljönämndens beslut 
1. Bygg- och miljönämnden beslutar att begära att Kommunfullmäktige 

fastställer vilken/vilka nämnder som ska ha ansvar för tillämpningen av 
lagen respektive förordningen om flyttning av fordon i vissa fall, samt 
ändrar reglementen för berörda nämnder i enlighet med det. 

Bakgrund 
Vid revidering av delegationsordningen för Bygg- och miljönämnden har det 
framkommit att det inte finns något beslut som bemyndigar någon av 
kommunens nämnder att handlägga och fatta beslut i ärenden om flyttning av 
fordon enligt speciallagstiftningen på området. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterad 7 oktober 2019. 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör Gunnar Bring redogör för ärendet. 

Lagstiftning 
Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall 
Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall 

Bedömning 
Bygg- och miljöavdelningen bedömer att ansvaret för tillämpningen av denna 
lag-stiftning måste fastställas genom ett formellt beslut. På oklara grunder har 
hittills handläggningen av flyttning av fordon utförts av bygg- och 
miljöavdelningen och trafikhandläggaren, och verkställandet av flyttning samt 
hanteringen av en särskild uppställningsplats för fordonen av 
samhälls byggnadsförvaltningen. 

Kopia till 
Kommunstyrelsen 

I UWmgsbesO,ka"d' 
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Krokoms 
kommun 
KROKOM EN T J!ELTE 

Bygg- och miljönämnden 

Bom§ 97 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-16 

Dnr 2019-000557 

Föreläggande om bortforsling av avfall 

Bygg- och miljönämndens beslut 
1. Bygg- och miljönämnden beslutar att förelägga Vaplans transp01i AB att 

senast den 31 december 2019 forsla b01i sitt avfall från upplaget på västra 
delen av Näskotts-Önet 1 :29 och norr därom på Näskotts-Önet 1 :45. 

2. Föreläggande förenas med ett vite på 100 000 kronor. Vitet ska betalas om 
det efter den 31 december 2019 fo1tfarande någonstans på planen finns 
avfall som Vaplans transport AB ansvarar för. 

3. Vaplans transp01i AB förbjuds att tillföra nytt avfall till platsen. 

Bakgrund 
Ett tillsynsärende mot Mikael Ring AB, numera X Ring AB, angående avfalls
upplag på flera fastigheter har pågått sedan april 2017. Nybildade bolaget 
Vaplans transport AB tog från och med 2018 över delar av verksamheten. I 
samråd med Vaplans transport AB, X Ring AB och bygg- och miljöavdelningen 
har bolagen den 7 juli 2019 kommit överens om ansvarsfördelningen avseende 
ett avfallsupplag på fastigheterna Näskotts-Önet 1 :29 och 1 :45 . 
Den 4 oktober inspekteras platsen. S01iering av avfall verkar ha skett och 
lastning av utsorterat trä pågår vid tillfället. Det är fo1ifarande stora mängder 
avfall kvar. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterad 7 oktober 2019 

Miljö-och hälsoskyddsinspektör Gunnar Bring redogör för ärendet. 

Lagstiftning 
26 kap 9 och 14 § miljöbalk (1998:808) 

Bedömning 
Eftersom uppstädningen av avfallsupplaget har pågått under så pass lång tid och 
det f01ifarande är betydande mängder avfall kvar, bedömer bygg- och 
miljöavdelningen att ett vitesföreläggande är motiverat för att säkerställa att 
tidsplanen följs. 
S01iering och återvinning av avfall på det sätt som har skett är 
anmälningspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen. Att ta in nytt 

I UWmgsbesty,kaode 
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Krokoms 
kommun 
KROKOMEN TJ/ELTE 

Bygg- och miljönämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-16 

avfall bör därför förbjudas så länge en komplett anmälan inte är inlämnad och 
godkänd. 

Bilagor: Skrivelse 2019-07-18 Översiktskarta Foton 1 - 6 och 11 

Kopia till 

V aplans transport AB 

I UWragsbeslyOaode 
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.,, Krokoms 
kommun 
KROKOMEN TJIELTE 

Sammanträdesdatum 

2019-10-16 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Bygg- och miljönämnden 

Bom§ 98 Dnr 2019-000636 

Konsekvenser av vissa ändringar i 
delegationsordningen 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg-och miljönämnden beslutar att överlämna ärendet till bygg- och 
miljöchef för beredning 

Begäran om anvisningar 
Bygg- och miljöavdelningen begär anvisningar från nämnden angående hur 
nedan redovisade konsekvenser av vissa ändringar i delegationsordningen ska 
hanteras i verksamhetsplaneringen och ärendehandläggningen. 

Beskrivning av ärendet 
Vid sammanträdet den 12 september fastställde Bygg- och miljönämnden en ny 
delegationsordning. Vissa av de beslutade ändringarna medför konsekvenser 
som kan göra att verksamhetsplaneringen behöver ändras eller att riktlinjer för 
handläggningen behöver tas fram. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande daterad 7 oktober 2019 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör Gunnar Bring redogör för ärendet. 

Kopia till 

Bygg- och miljöchef 

I Uldmgsb~ty,rumde 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-16 

Bygg- och miljönämnden 

Bom§ 99 Dnr 2019-000790 

Val av ersättare till kommunala handikapprådet 

Kort sammanfattning 
Bygg- och miljönämnden ska välja ersättare till kommunala handikapprådet. 

Bygg- och miljönämndens beslut 
1. Bygg- och miljönämnden väljer Mikael Karlsson,S som ersättare i 
kommunala handikapprådet under perioden 2019-2020. 

Beskrivning av ärendet 
I enligthet med kommunala handikapprådets reglemete som antogs av 
kommunfullmäktige i september 2018 ska bygg- och miljönämnden utse en 
ledamot och en ersättare till rådet. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 7 december 2018 

Kopia till 
Sekreterare i handikapprådet 
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Krokoms 
kommun 
KROKOMEN TJIELTE 

Bygg- och miljönämnden 

Bom§ 100 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-16 

Dnr 2019-000791 

Val av ledamöter barnkonventionen 

Kort sammanfattning 
Bygg- och miljönämnden ska välja 2 ledarnöter till barnkonventionen 

Bygg- och miljönämndens beslut 
1. Bygg- och miljönämnden väljer Tommy Lennaiisson, C och Annika 
Hansson, S som ledamöter i barnkonventionen. 

Beskrivning av ärendet 
Bai·nkonventionen blir lag from årsskiftet. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 9 oktober 2019 

Kopia till 
Kommunsekreterare 

I UW,agsbesty,kaode 
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Krokoms 
kommun 
KROKOMEN TJ!ELTE 

Bygg- och miljönämnden 

Bom§ 101 

Sammanträdesdagar 2020 

Kort sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-16 

Dnr 2019-000102 

Bygg- och miljönämnden ska anta sammanträdes- och presidiedagar för 
2020. 

Bygg- och miljönämndens beslut 

1. Bygg- och miljönämnden antar sammanträdesdagar för 2020. 

SammanträdesdagaT för bygg- och miljönämnden 2020. 

Nämnd 

Torsdag 6 februari (rambudget & årsredovisning) 

Torsdag 12 mars 

Torsdag 23 april 

Torsdag 11 juni 

Torsdag 23 juli vid behov 

Torsdag 27 augusti ( delårsrapporten) 

Torsdag 30 september(detaljbudgeten) 

Torsdag 5 november 

Torsdag 10 december 

Kopia till 
F örvaltningama 

I Uldmgsbesty,kaode 

Presidium 

Onsdag 22 januari 

Onsdag 26 februari 

Onsdag 1 april 

Onsdag 27 maj 

Onsdag 12 augusti 

Onsdag 16 september 

Onsdag 21 oktober 

Onsdag 25 november 
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Krokoms 
kommun 
KROKOM EN T JIELTE 

Bygg- och miljönämnden 

Bom§ 102 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-16 

Uppföljning av ekonomi och verksamhet 

Beskrivning av ärendet 
Ekonomisk uppföljning av verksamheten för perioden 1 januari-30 
september 2019. 

I UW,sgsbesty,Smde 
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Krokoms 
kommun 
KROKOMEN TJTELTE 

Bygg- och miljönämnden 

Bom§ 103 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-16 

Dnr 2019-000023 

Delegationsärenden bygg- och miljönämnden (bygg) 
2019 

Beskrivning av ärendet 
Redovisning för delegationsärenden bygg 1-30 september 2019. 

I Uldragsbesty,rumde 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-16 

Bygg- och miljönämnden 

Justerandes sign 

Jd\ 

Bom§ 104 Dnr 2019-000024 

Delegationsärenden bygg- och miljönämnden (miljö) 
2019 

Beskrivning av ärendet 
Redovisning av delegationsärenden miljö 1-30 september 2019. 

I UWmgsbesO,k,rnde 
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