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Bom § 71    

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2019 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden godkänner föredragningslistan. 
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Bom § 72  

Detaljplan för del av Rödögården 1:6 Rödön, Krokoms 
kommun 

 

Bygg- och miljönämndens beslut  

Bygg- och miljönämnden beslutar att anta planförslaget. 

 

 

Bakgrund 

Fastighetsägaren till Rödögården 1:6 avser att upprätta en detaljplan för 

bostäder på del av fastigheten.  

Planen möjliggör 9 byggrätter avseende bostads- och komplementbyggnader  

med en nyttjandegrad på 25 % per fastighetsarea.  

Högsta nockhöjd är 8,5 meter för huvudbyggnad och 4 meter för 

komplementbyggnad. Planområdet ligger i nordöstliga delen av fastigheten 

Rödögården 1:6.  

Planförslaget beaktar Rödöns karaktär- och bebyggelseuttryck och 

utformningsbestämmelser om fasadmaterial och färgsättning är av den 

anledningen satta.  

Tillfarter till området sker via befintlig väg, ”Hägerbergsvägen”.  

VA-ledningen som går genom de norra byggrätterna planeras flyttas längs 

föreslagen väg för skapa mer byggrätt.  

Elledningen som går parallellt med VA-ledningen planeras flyttas längsmed 

”Hägerbergsvägen”. 

Detaljplanen har varit ute på samråd mellan den 17 december 2018 – 16 

januari 2019 samt utsänd för granskning mellan den 25 mars – 10 april 2019. 

De synpunkter som har inkommit har sammanställts och kommenterats i en 

samrådsredogörelse samt efter granskning i ett utlåtande.  
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Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande daterad 22 augusti 2019 

Planarkitekt Elin Novén redogör för ärendet. 

Beslut om granskning 12 mars 2019, Saby § 19  

Beslut om samråd 28 november 2018, Saby § 120 

Positivt planbesked 15 maj 2018 Saby § 53 

Ansökan om planbesked 4 april 2018 

Översiktsplan för Rödön antagen 1994 

Upplysningar 

Detaljplanen hanteras enligt plan-och bygglagens bestämmelser för 

standardförfarande (2010:900), d.v.s. detaljplanen ska skickas ut på samråd 

och granskning innan detaljplanen kan godkännas inför beslut för antagande 

i bygg- och miljönämnden. 
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Bom § 73 Dnr 2019-000364  

Förslag till beslut - tillfälligt stänga 
livsmedelsanläggningen. Myhrbodarna 

 

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

kommunicering. 

2. Bygg- och miljönämnden beslutar att anmälan ska ha lämnats in senast 
den 4 oktober. 

 

Bakgrund  
Anita Myhr driver sedan ett flertal 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 flertal 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. 2 (3)  

 

Kopia till 

Verksamhetsutövaren 
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Bom § 74 Dnr B 2019-000230 

Ansökan om bygglov för affärslokal. Hissmoböle 2:308 

Bygg- och miljönämndens beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beslutar att återremittera ärendet för vidare 

handläggning.  

 
Bakgrund 

Bygglov söks för affärslokal på Smultronvägen 8 i Krokom. Byggnaden 

planeras att vara på 25 kvadratmeter, i lokalen ska Krokoms optik bedrivas.  

Kopia till 

Sökande 
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Bom § 75 Dnr B 2019-000137  

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av bostad. 
Dvärsätt 3:19 

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 10890 kronor, i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. 

 
Bakgrund 

Sökande söker bygglov för en bostad ovanpå dess garage. Lägenheten är på 

58,4m2 med tillhörande rum så som kök, badrum, vardagsrum, klädkammare 

och sovrum. I ansökan så framgår det att takhöjden på det kombinerade 

garaget/lägenheten kommer höjas så det blir högre än den idag intilliggande 

huvudbyggnaden. Granhörande har gått ut till närliggande grannar. Utskicket 

skedde 2019-05-09 och avslutades 2019-05-30.  Totalt har 14 stycken 

personer varav en förening fått granhörandet. Två stycken grannar har 

inkommit med en erinran om att den tilltänkta byggnationen skymmer deras 

utsikt. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande daterad 22 augusti 2019 

Byggnadsinspektör André Sandberg redogör för ärendet. 

Detaljplan saknas för området. 

Framtidsplanen, Krokoms kommuns översiktsplan, antagen av kommunfull-

mäktige 25 februari 2015. 

Remiss 2019-06-17 

Remiss 2019-06-05 

Remiss 2019-06-05 
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Planritning 2019-05-10 

Situationsplan 2019-05-10 

Ansökan om bygglov 2019-05-02 

Fasad, plan, sektion och situationsplan 2019-05-02 

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 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. 

Bedömning 

Tillbyggnaden kommer att skymma en viss del av grannens sjöutsikt om 

man däremot ser det ur ett helhetsperspektiv så kommer deras utsikt inte 

påverkas anmärkningsvärt. Åtgärden bedöms inte vara innebära betydande 

olägenhet för grannarna. Tillbyggnaden bedöms i övrigt uppfylla relevanta 

krav i kap 2 och kap 8 PBL. 

Bygg- och miljönämnden bedömer att bygglov kan beviljas. 

Upplysningar 

Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett 

startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL. 

Observera att om ni startar er byggnation utan startbesked och börjar 

använda er byggnation utan slutbesked, innebär det att en sanktionsavgift 

döms ut. 

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats, enligt 

10 kap. 4 § PBL. 

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden som lovet avser inte har påbörjats 

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 separat, där även begäran om komplettering för startbesked 

görs. 

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. 

Utstakning av byggnaden ska ske av sakkunnig med grundläggande 

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

innan igångsättning. 

Överklagning 

Beslutet får överklagas till Länsstyrelsen i Jämtlands län 

Kopia till 

Sökande 
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Bom § 76 Dnr B 2019-000168  

Ansökan om bygglov av enbostadshus - Silje 7:1 

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 31 581 kronor, i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. 

 
Bakgrund 

Ansökan avser ett bostadshus, 185 m2 i 1½ plan och carport 68 m2. Aktuell 

tomtplats är del av befintlig, bebyggd lantbruksfastighet. Marken utgörs av 

öppen yta som ej är jordbruksmark. Området omfattas av riksintressen för 

kulturvärden samt friluftsliv enligt miljöbalkens 3 kap § 6.    

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande daterad 20 augusti 2019. 

Byggnadsinspektör Ingegerd Jakobsson redogör för ärendet. 

Detaljplan saknas för området. 

Framtidsplanen, Krokoms kommuns översiktsplan, antagen av kommunfull-

mäktige 25 februari 2015. 

Översiktsplan för Rödön 1994. 

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 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. 
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Bedömning 

Framtidsplanen för Krokoms kommun anger Rödön som område med 

inriktning att värna och utveckla ett livskraftigt jordbruk. Denna ansökan 

bedöms ej strida mot det. I översiktsplanen för Rödön, 1994, är har området 

beteckningen Ö, dvs varje ansökan prövas separat utifrån riksintressen. 

Riksintresse för friluftsliv anses ej påverkas av byggnationen. Utformningen 

av byggnaderna ses anpassade till miljön och landskapsbilden. Aktuell plats 

har inga kända fornminnen. 

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. 

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle 

att yttra sig, enligt 9 kap. 25 § PBL.  

Synpunkter, vad avser vägen har inkommit från grannar, Vike 2:3 samt 2:26. 

Efter kommunikation med sökande har ansökan reviderats för att nu endast 

beröra stamfastigheten.  

Fastigheten ligger inom kommunalt verksamhetsområde och kan anslutas till 

kommunalt VA. 

Angivet, enskilt avlopp, prövas i särskild ordning, efter att ansökan 

inkommit till miljöenheten. Lokaliseringen dock tillstyrkt efter 

kartgranskning. Se bilaga 1. 

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. Platsen bedöms ligga i ett område med minimal 

risk för någon form av olyckor, jordskred eller erosion och 

översvämningsrisken på platsen är liten. 

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. 

Bygg- och miljönämnden bedömer att bygglov kan beviljas. 
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Upplysningar 

Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett 

startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL. 

Observera att om ni startar er byggnation utan startbesked och börjar 

använda er byggnation utan slutbesked, innebär det att en sanktionsavgift 

döms ut. 

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats, enligt 

10 kap. 4 § PBL. 

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden som lovet avser inte har påbörjats 

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 separat, där även begäran om komplettering för startbesked 

görs. 

Tillstånd att inrätta enskild avloppsanläggning krävs. Tillståndet söks hos 

Krokoms kommun, Bygg- och miljöavdelningen. 

Tillstånd för anslutning av kommunalt vatten söks hos Krokoms kommun, 

Vatten & Renhållning.  

Utstakning av byggnaden ska ske av sakkunnig med grundläggande 

mätteknisk färdighet. 

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

innan igångsättning. 

Överklagning 

Beslutet får överklagas till Länsstyrelsen i Jämtlands län. 

Kopia till 

Sökande 
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Bom § 77 Dnr  2019-000674 

Rapport- Grundläggande granskning avseende 
internkontroll. 

Kort sammanfattning 

Kommunens revisorer har uppdragit till KPMG att granska rutinerna kring 

kommunens interna kontroll. Efter genomförd granskning lämnas tre 

rekommendationer 

Bygg- och miljönämndens beslut 

1. Bygg- och miljönämnden godkänner svar på revisionsrapport – 

Grundläggande granskning avseende internkontroll. 

_____________________________________________________________

______ 

Beskrivning av ärendet 

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat rutinerna kring 

kommunens interna kontroll.  

Utifrån lämnande rekommendationer önskar revisionen få svar på vilka 

åtgärder som planeras att vidtas och när de beräknas vara genomförda.  

Revisionen lämnar följande rekommendationer och svar återfinns i 

anslutning till respektive rekommendation:   

 Att kommunstyrelsen, utifrån sin roll som verksamhetsnämnd och 

samtliga nämnder identifierar sina väsentliga processer för att kunna 

identifiera risker och fastställda kontrollaktiviteter 

Bygg- och miljönämnden har tagit del av revisorernas rekommendation och 

under 2019-2020 kommer kommunens kvalitetssamordningsgrupp att ha i 

uppdrag att tydliggöra intern kontroll och styrning utifrån ramverket COSO. 

I uppdraget ligger även tydliggörande av vilka nämnder som berörs av 

fullmäktiges mål, identifiering av kommunens väsentliga processer och 

säkerställande av utförandet av gemensamma processer med till exempel 

gemensamma nämnder, kommunalförbund och kommunala bolag. 
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 Att kommunstyrelsen och berörda nämnder säkerställer gemensamma 

processer med till exempel gemensamma nämnder, kommunalförbund 

och kommunala bolag 

Bygg- och miljönämnden har tagit del av revisorernas rekommendation och 

under 2019-2020 kommer kommunens kvalitetssamordningsgrupp att ha i 

uppdrag att tydliggöra intern kontroll och styrning utifrån ramverket COSO. 

I uppdraget ligger även tydliggörande av vilka nämnder som berörs av 

fullmäktiges mål, identifiering av kommunens väsentliga processer och 

säkerställande av utförandet av gemensamma processer med till exempel 

gemensamma nämnder, kommunalförbund och kommunala bolag. 

 Att kommunstyrelsen och berörda nämnder säkerställer att den interna 

kontrollen omfattar kommunal verksamhet som lämnats över till annan 

Bygg- och miljönämnden har tagit del av revisorernas rekommendation och 

under 2019-2020 kommer kommunens kvalitetssamordningsgrupp att ha i 

uppdrag att tydliggöra intern kontroll och styrning utifrån ramverket COSO. 

I uppdraget ligger även tydliggörande av vilka nämnder som berörs av 

fullmäktiges mål, identifiering av kommunens väsentliga processer och 

säkerställande av utförandet av gemensamma processer med till exempel 

gemensamma nämnder, kommunalförbund och kommunala bolag.     

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 17 juli 2019 

Bygg- och miljöchef Tom Larsson redogör för ärendet. 

Rapport - Grundläggande granskning avseende internkontroll 

 

Kopia till 

Ordförande i kommunrevisionen 

Sakkunnigt biträde 

Kommunstyrelsen 

Kommunikation@krokom.se för publicering på hemsidan samt för att läggas 

in i Stratsys. 
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Bom § 78 Dnr 2019-000087  

Initiativärende- Skydda Storsjöns vatten 

 
Bygg- och miljönämndens beslut  
Bygg- och miljönämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att uppmana 

Samhällsbyggnadsnämnden och Bygg- och miljönämnden  

1. att i sin verksamhetsplanering infoga relevanta mål och ställningstaganden 

från Vattenplan för Storsjön samt  

2. att aktivt delta i det samarbete om dricksvattenskydd som Länsstyrelsen 

initierar.  

 

Bakgrund  
Kommunstyrelsen remitterade den 29 april 2019 ett initiativärende till Bygg- 

och miljönämnden med begäran om förslag till beslut.  

I ärendet yrkas att Krokoms kommun utreder och kommer med förslag på skydd 

för vattentäkten Uddero och att kommunen tar initiativ till att alla kommuner 

med vattentäkt i Storsjön går samman för att få till gemensamma regler till 

skydd för hela sjön.  

Vattenskyddsföreskrifter Uddero  
För vattentäkten Uddero finns ett förslag till nya skyddsföreskrifter framtaget. 

Det ligger för närvarande vilande på grund av att VA-enheten vill öka 

vattenuttaget och därför behöver en ny vattendom innan Länsstyrelsen 

behandlar en ansökan. Arbetet med att utforma en ansökan om ny vattendom 

har påbörjats.  

Vattenplan för Storsjön  
Hösten 2016 publicerades Vattenplan för Storsjön, som arbetats fram i 

samarbete mellan kommunerna runt Storsjön, Regionen och Länsstyrelsen. Den 

13 september 2017 beslutade Krokoms kommunstyrelse att anta den som 

inriktningsdokument för fysisk planering och planering av annan verksamhet 

som rör Storsjön.  

Enligt planen ska Storsjöns vatten hålla dricksvattenkvalitet. Bland målen för 

dricksvatten och vattenskydd står bland annat att i arbetet med att ta fram 

vatten-skyddsområden till vattentäkter ska kommunerna samarbeta för att 

samordna skyddszoner och skyddsföreskrifter. Vidare ska Länsstyrelsen och 

kommunerna sträva efter att hela Storsjön blir ett vattenskyddsområde. 2 (2)  
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I den uppföljning av planen som gjordes i länet i februari 2019 framgår att Läns-

styrelsen ska bjuda in till en grupp med VA-ingenjör och miljöskyddsinspektör 

från kommunerna för att få igång samarbetet avseende dricksvattenskydd. Enligt 

Läns-styrelsens samordnare kommer första mötet med gruppen att ske i 

samband med nästa uppföljningsträff i slutet på oktober eller början av 

november.  

Bedömning  
Det som efterfrågas i initiativärendet är redan på gång i och med VA-enhetens 

arbete med vattenskyddsföreskrifter för Uddero och arbetet med implementering 

av Vattenplan för Storsjön. Dock bör vattenplanen i högre grad än hittills kunna 

påverka kommunens verksamhet. Saby och BoM är de som i första hand berörs 

av dess mål och ställningstaganden.  

____  

För bygg- och miljöenheten  

Gunnar Bring  

Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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Bom § 79 Dnr  2019-000675 

Bygg- och miljönämndens delårsredovisning 2019 

Bygg- och miljönämndens beslut  

Bygg- och miljönämnden beslutar att anta delårsredovisning för 2019 enligt 

förslag i bilagda dokument.  

 

Bakgrund 

Bygg- och miljönämndens beslut avseende delårsredovisning.  

Underlag för beslut 

Bygg- och miljönämndens delårsredovisning 2019.  

Bygg- och miljöchef Tom Larsson redogör för ärendet. 

Kopia till 

Kanslichef 
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Bom § 80 Dnr 2019-000084  

Delegationsordning- Bygg- och miljönämnden 

Bygg- och miljönämndens beslut  
1. Bygg- och miljönämnden beslutar att fastställa delegationsordningen i 

enlighet med föreliggande förslag.  

2. Alla delegationsbeslut som fattats med stöd av delegationsordningen ska 

anmälas till nämnden vid nästkommande sammanträde.  
 

Bakgrund  
Enligt uppdrag från nämnden har bygg- och miljöenheten gjort en översyn 

av nuvarande delegationsordning. Förslaget presenteras dels i ett 

färdigredigerat dokument, dels ett arbetsdokument där föreslagna ändringar 

och tillägg framgår genom kommentarer i marginalen och att text som ska 

tas bort är överstruken. Layouten har ändrats för att göra 

delegationsordningen mer lättläst.  

Lagstiftning  
Möjligheten för Bygg- och miljönämnden att delegera sin beslutanderätt 

regleras i 6 kap 37 – 39 § kommunallag (2017:725). 
  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterad 2 september 2019. 

Bygg- och miljöchef Tom Larsson redogör för ärendet. 
 

Upplysningar  
I och med att kommunallagen ändrades 2017 ändrades en del av 

bestämmelserna för delegation. Bland annat är det inte längre obligatoriskt 

att anmäla delegations-beslut till nämnden, förutom beslut i brådskande 

ärenden enligt 6 kap 39 § kommunallag. I stället ska nämnden besluta i 

vilken utsträckning delegationsärenden ska anmälas.  

Kopia till 

Kanslichef 
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Bom § 81 Dnr 2019-000062 

Informationer  

Handlingsplan för kompetens för kompetensförsörjning – Tom Larsson 

Information angående strandskyddsdispens Brännbodarna 1:2 – Andreas 

Sundelin. 

Information om pågående detaljplaner – Elin Novén 
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Bom § 82 Dnr 2019-000023  

Delegationsärenden bygg- och miljönämnden (bygg) 
2019 

Bygg- och miljönämnden godkänner delegationsärendelista för bygg. 
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Bom § 83 Dnr 2019-000024  

Delegationsärenden bygg- och miljönämnden (miljö) 
2019 

Bygg- och miljönämnden godkänner delegationslistan för miljö. 

 


