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Plats:
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Tisdagen den 9 september 2014, kl 08.00- 12.00, 13.00-16.00
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Judit Hult, S, 2:e vice ordförande
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Britt Carlsson, S, tjg ersättare
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§§ 100-103, Jan Olofsson, bygg- och miljöinspektör, §§ 104-106, Sigrid
Lindqvist, byggnadsinspektör, §§ 107-109, Olof Augustsson, byggnadsinspektör, §§ 107-110, Nils-Erik Werner, miljö- och hälsoskyddsinspektör,
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_________________________
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_________________________
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Godkännande/förändringar av bygg- och
miljönämndens ärendelista
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden godkänner ärendelistan.

Kluk 1:40, Alsen – nytt ärende.
Information om Smedsåsen S:4 – ny information.
------
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Dnr: B 2014-000243

BoM § 100

Aspåsnäset 3:3, Aspåsnäset. Ansökan om
förhandsbesked för enbostadshus

Bygg- och miljönämndens beslut
1. Bygg- och miljönämnden beviljar förhandsbesked för nybyggnad enbostadshus
med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900).
2. Miljö- och hälsoskyddsinspektörens yttrande, daterad 17 juli 2014 samt
Jämtkrafts yttrande, daterad 13 augusti 2014 skall beaktas.
3. Avgift för förhandsbeskedet är 6 612 kr i enighet med taxa beslutad av
kommunfullmäktige den 12 juni 2012, § 66.

Bakgrund
Simon Eriksson och Susanna Wennberg, ansöker om förhandsbesked för
avstyckning från Aspåsnäset 3:3 samt uppförande av ett enbostadshus i två
våningar. Avstyckningen planeras till ca 2000 m2. Den nya bebyggelsen ska
placeras i anslutning till skogsdungen, vänster om befintlig väg. Vatten- och
avloppförsörjningen planeras genom byggande av egna anläggningar. Infart till den
nya tomten sker via befintlig väg.
Ärendet har varit utskickat på remiss perioden 9 juli-14 augusti 2014 till
Jämtlandsläns museum, Jämtkraft AB, Skanova Nätplanering, Jovnevaerie
Sameby, Sametinget samt Bygg- och miljöavdelningen. Synpunkter har inkommit
från bygg- och miljöavdelningen (miljö), Jämtkraft AB samt Sametinget. Byggoch miljöavdelningen (miljö) kommer med erinran om att skyddsavstånd mellan
bostadshus och åkermark om 15 meter ska uppfyllas. Jämtkraft har en luftledning
inom området, ingen byggnad får uppföras närmare än 5 meter horisontellt från
ytterfas, alternativt att exploatören bekostar en flytt. Fastigheten ligger inom
riksintresse för rennäringen. Sametinget hänvisar till berörd sameby för tillstyrkan
av ansökan. Berörd sameby Jovnevaerie har inget att erinra om ansökan.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat den 9 september 2014.
Planingenjör Sandra Öhrström redogör för ärendet.
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Rekommendationer enligt översiktsplan
Aspåsnäset bör kunna utvecklas som jordbruksbygd. Ny bostadsbebyggelse bör
därför tillkomma i lugn takt i form av enstaka kompletteringar till befintliga
husgrupper. Hänsyn skall tas till jordbruket och landskapsbilden. Tillkommande
bebyggelse ska anpassas till landskapsbilden och därför inte placeras vid
intressanta utblickar. Ny bebyggelse bör inordnas i befintliga
bebyggelsegrupperingar, anknyta till skogsbryn, sluttningar eller andra
landskapselement. Ny bebyggelse bör utformas så det kulturhistoriska värdena tas
till vara på.
Bedömning
Bygg- och miljönämnden bedömer att det inte finns några hinder för att bevilja
förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt avstyckning från Aspåsnäset
3:3.
Enbostadshuset ska placeras i anslutning till skogsdungen och ett säkerhetsavstånd
på 15 meter till jordbruksmarken från bostadshuset ska uppnås. Lokaliseringen
anses följa riktlinjerna i översiktsplanen för Krokoms kommun. Det nya
bostadshuset placeras invid ett skogsbryn samt tar hänsyn till landskapsbilden på
ett bra sätt. Lokaliseringen sker delvis på åkermark. Åkermarken påverkan anses
dock ske endast i begränsad omfattning.
Jämtkraft erinran angående minsta avstånd på 5 meter till deras kraftledning
uppfylls då den nya bebyggelsen planeras mer än 20 meter från Jämtkrafts ledning.
Sametinget har hörts då området berörs av riksintresse för rennäring.
Sametingets erinran hänvisar till berörd sameby för tillstyrkan av ansökan. Berörd
sameby har ingen erinran. Riksintresse för rennäringen anses därför inte påverkas
negativt av denna lokalisering av enbostadshus.
Övriga upplysningar
Tillståndet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år
från dagen för beslutet. Görs inte ansökan inom denna tid upphör tillståndet att
gälla. Tillståndet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Ansökan om bygglov ska inkomma till bygg- och miljöavdelningen.
Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljöavdelningen fattat ett beslut om
bygglov enligt 9 kap. 31 § och lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och
bygglagen (2010:900). Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha
meddelats enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900).
Observera att om ni startar er byggnation utan bygglov och startbesked, och börjar
använda er byggnation utan slutbesked, kan det i ert fall innebära att en
byggsanktio0nsavgift kommer att tas ut.
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Överklagan
Beslutet får överklagas till Länsstyrelsen i Jämtlands län (se bilaga).
____
Kopia till
Sökanden
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Dnr: B 2013-000537

BoM § 101

Häggsjön 1:123, Häggsjövik. Ansökan om
förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.

Bygg- och miljönämndens beslut
1. Bygg- och miljönämnden beviljar förhandsbesked för nybyggnad enbostadshus
med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900).
2. Miljö- och hälsoskyddsinspektörens yttrande, daterad 18 augusti 2014 samt
Trafikverkets yttrande, daterad 22 augusti 2014 skall beaktas.
3. Avgift för förhandsbeskedet är 6 626 kr i enighet med taxa beslutad av
kommunfullmäktige den 12 juni 2012, § 66.

Bakgrund
Kristina Molin och Arne Molin, ansöker om förhandsbesked för avstyckning från
Häggsjön 1:123 samt uppförande av ett enplans fritidshus. Avstyckningen planeras
till ca 1.6 hektar. Den nya bebyggelsen ska placeras i den nordöstra delen av den
nya fastigheten. Vattenförsörjningen sker genom anslutning till kommunalt vatten,
avlopp tas omhand genom egen anläggning. Tillfartsväg föreslås ske via väg 340.
Ärendet har varit utsänt på remiss under perioden 6 - 22 augusti 2014 till berörda
fastighetsägare, Jämtlandsläns museum, Jämtkraft AB, Skanova Nätplanering,
Trafikverket, Jovnevaerie Sameby, Jijnjevaerie Sameby samt Bygg- och
miljöavdelningen (miljö). Synpunkter har inkommit från Bygg- och
miljöavdelningen samt Trafikverket. Bygg- och miljöavdelningen kommer med
erinran om att skyddsavstånd mellan bostadshus och åkermark om 15 meter ska
uppfyllas. Bygg- och miljöavdelningen ser helst att anslutningsvägen samordnas
med befintliga vägar för att kvarvarande jordbruksmark behålls sammanhållen i så
stor utsträckning som möjligt. Trafikverket eftersträvar att antal anslutningar till
allmän väg begränsas. Därför ser trafikverket gärna att befintliga anslutningar
används om de är lämpliga och att samordning kan ske. För ny anslutning till
allmän väg måste tillstånd sökas hos Trafikverket.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat 9 september 2014.
Planingenjör Sandra Öhrström redogör för ärendet.
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Rekommendationer enligt översiktsplan
Jordbruket är av stor betydelse för byns fortbestånd. Ny bebyggelse bör inordnas i
byn under hänsynstagande till bland annat jordbruket och landskapsbilden. Ny
bebyggelse bör inte placeras så att jordbruksförutsättningarna försämras avsevärt.
Tillkommande bebyggelse ska anpassas till landskapsbilden och därför inte
placeras vid intressanta utblickar. Ny bebyggelse bör inordnas i befintliga
bebyggelsegrupperingar, anknyta till skogsbryn, sluttningar eller andra
landskapselement. Ny bebyggelse bör utformas så det kulturhistoriska värdena tas
till vara på.
Bedömning
Bygg- och miljönämnden bedömer att det inte finns några hinder för att bevilja
förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus samt avstyckning från Häggsjön
1:123.
Lokaliseringen av fritidshuset anses följa riktlinjerna i översiktplanen för Krokoms
kommun. Fritidshuset placeras i anslutning till befintlig bebyggelsegruppering och
anses anpassad till landskapsbilden. Lokaliseringen sker delvis på åkermark.
Åkermarken påverkan anses dock ske endast i begränsad omfattning.
Tillfartsväg till fastigheten går att lösa. Bygg- och miljönämnden anser i enighet
med Bygg- och miljöavdelningen och Trafikverket att tillfartsvägen ska samordnas
med befintlig anslutning för Häggsjön 1:123 om möjligt. En samordning
förespråkas för att minimera antalet anslutningar till allmän väg och för att
minimera ianspråktagandet av jordbruksmark. Om en ny anslutning dock krävs ska
tillfartsvägen placeras i norra delen av fastigheten, inte i mitten eller i södra delen
av den nya fastigheten. Den nya tillfartsvägen ska anpassas till landskapsbilden och
inte ta onödigt med jordbruksmark i anspråk. Tillfartsvägen exakta dragning
fastslås i bygglovsskedet efter ansökan hos Trafikverket.
Övriga upplysningar
Tillståndet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år
från dagen för beslutet. Görs inte ansökan inom denna tid upphör tillståndet att
gälla. Tillståndet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Ansökan om bygglov ska inkomma till bygg- och miljöavdelningen.
Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljöavdelningen fattat ett beslut om
bygglov enligt 9 kap. 31 § och lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och
bygglagen (2010:900). Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha
meddelats enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900).
Observera att om ni startar er byggnation utan bygglov och startbesked, och börjar
använda er byggnation utan slutbesked, kan det i ert fall innebära att en
byggsanktio0nsavgift kommer att tas ut.
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Överklagan
Beslutet får överklagas till Länsstyrelsen i Jämtlands län (se bilaga).
____
Kopia till
Sökanden
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Dnr: B 2013-000287

BoM § 102

Hissmon 1:226, Krokom. Ändring av detaljplan
”Hissmon 1:226 med flera”

Bygg- och miljönämndens beslut
1. Bygg- och miljönämnden beslutar att anta detaljplan för ”Hissmon 1:226 med
flera”.

Bakgrund
Krokoms kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, ansöker om antagande av ändring
av detaljplan ”Hissmon 1:226 med flera”.
Krokoms kommun har köpt fastigheten Hissmon 1:226, före detta ”Konsum”.
Kommunen har för avsikt att skapa ”Mötesplats Krokom” och använda lokalen till
centrumverksamhet som bibliotek, samlingslokal och café. Övre våningen i
Apotekshuset, (Hissmon 1:278) ska kunna användas till kontor.
ICA har för avsikt att utöka sin butikslokal mot före detta Konsumfastigheten,
vilket innebär att den öppna ytan och passagen tillåts bebyggas. En inbyggd
passage för allmänheten mellan Genvägen och parkeringen planeras inne i
byggnaden.
Intill det före detta Konsumhuset planeras en lokalisering av en
reservkraftsbyggnad i avsikt att försörja kommunhuset och före detta Konsumhuset
vid omfattande strömavbrott.
Detaljplanen har varit utsänt på samråd perioden 19 september-11 oktober 2013.
Inga invändningar mot planförslaget har inkommit. Samrådsmöte har hållits den
8 oktober 2013.
Detaljplanen har varit på granskning perioden 5 november - 3 december 2013.
Under granskningen inkom synpunkter från bygg- och miljöavdelningen angående
trafiksituationen. Detaljplanen har nu kompletteras med en utredning gällande
trafiksituationen.
Ett godkännandeförslag har efter granskningen upprättas.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 17 juni 2014, § 61 att godkänna
detaljplan för ”Hissmon 1:226 med flera” och skicka planen till Bygg- och
miljönämnden för antagande.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat 19 augusti 2014.
Planingenjör Sandra Öhrström redogör för ärendet.
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Lagstiftning
Detaljplanen hanteras enligt normalt planförfarande, vilket innebär att planen ska
granskas efter samrådet, plan- och bygglagen (2010:900).
____
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Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
Bygg- och miljönämnden

BoM § 103

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

9 september 2014

11

Informationer från planenheten

Planingenjör Sandra Öhrström informerar om
1. Samråd, Hissmoböle 2:46
2. Planbesked, Rödögården 1:33
3. Planbesked, Rödögården 1:5
4. Planbesked, Sånghusvallen etapp 5
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Dnr: 2014-000145

BoM § 104

Landön 4:23, Offerdal. Ansökan om
strandskyddsdispens för två befintliga mindre hus för
Svensk fjällröding AB´s verksamhet.

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, 3 och 4 beviljar bygg- och miljönämnden
strandskyddsdispens för två mindre hus.
2. Avgift för strandskyddsdispens är 4.362 kronor i enlighet med taxa fastställd av
Krokoms kommun, kommunfullmäktige, daterad 12 juni 2012, § 66.
Bakgrund
Svensk Fjällröding AB ansöker om strandskyddsdispens för redan uppförda
byggnader. Byggnaderna uppfördes redan 2002 men bygglov och
strandskyddsdispens hade inte sökts. Bygg- och miljönämnden uppmärksammades
på detta och skickade en begäran om att bygglov och strandskyddsdispensansökan
behöver inkomma till myndigheten.
Den 14 mars 2014 inkom från Svensk Fjällröding AB ansökan om
strandskyddsdispens.
Bygg- och miljönämnden beviljade bygglov 20 maj 2014, § 51.
Den rubricerade ansökan avser dispens från strandskyddet för:
1. En befintlig omklädningsstuga med en byggarea om 8 m2. Byggnaden är
placerad 12 meter från stranden.
2. En befintlig vaktstuga med en byggarea om 14 m2. Byggnaden är placerad
12 meter från stranden.
Underlag för beslut
Tjänsteyttrande daterat 25 augusti 2014.
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.
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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. Åtgärden bedöms heller inte väsentligt förändra
livsvillkoren för djur eller växtarter.
Upplysningar
Dispensen upphör att gälla såvida inte den avsedda åtgärden har påbörjats
inom två år och slutförs inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft.
Länsstyrelsen kommer att inom tre veckor från mottagandet göra en
prövning av huruvida strandskyddsdispensen är förenligt med
strandskyddets syften. Länsstyrelsens beslut kommer därefter att skickas
till er. Ni uppmanas därför att avvakta Länsstyrelsens beslut innan några
åtgärder påbörjats.
Ansökan om bygglov ska inkomma till bygg- och miljöavdelningen.
Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljöavdelningen fattat ett
beslut om bygglov enligt 9 kap. 31 § och lämnat ett startbesked enligt 10
kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900). Innan byggnaden får tas i bruk
måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen
(2010:900).
Observera att om ni startar er byggnation utan bygglov och startbesked,
och börjar använda er byggnation utan slutbesked, kan det i ert fall
innebära att en byggsanktionsavgift kommer att tas ut.
Överklagan
Beslutet får överklagas till Länsstyrelsen i Jämtlands län.
____
Kopia till
Sökanden och Länsstyrelsen i Jämtlands län

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
Bygg- och miljönämnden
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Sammanträdesdatum
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Dnr: 2014-000527

BoM § 105

Huvulsviken 1:50, Rödön. Ansökan om
strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus

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 ersättning av ett gammalt fritidshus med ett nytt.
Hela fastigheten, i sin nuvarande form, får användas som tomtplats.
Villkor för dispensen:
- Befintligt fritidshus ska rivas/avlägsnas från fastigheten.
- Två stycken komplementbyggnader som finns på fastigheten men som
inte är uppförda i enlighet med strandskyddsbestämmelser ska
rivas/avlägsnas från fastigheten.
2. Avgift för strandskyddsdispens är 4.362 kronor i enlighet med taxa
fastställd av Krokoms kommun, kommunfullmäktige, daterad 12 juni 2012,
§ 66.
Bakgrund
Monica Eriksson, ansöker om strandskyddsdispens för fritidshus. Ansökan kom in
den 24 juli 2014. Den 25 augusti 2014 inkommer kompletterande handlingar,
uppgifter.
Ansökan avser dispens från strandskyddet för ett fritidshus med en
byggarea om 94 m2 som ersätter ett befintligt fritidshus om 38 m2.
Den nya byggnaden önskas placerad 58 meter från stranden.
Det befintliga fritidshus är delvis uppfört i enlighet med strandskyddsregler
och bygglovregler. 38 m2 är uppfört i enlighet med regleverken men en
altantillbyggnad om 12 m2 är inte uppfört enligt regelverken. Det finns även
två stycken komplementhus på fastigheten som inte är upförda i enlighet
med strandskyddsregler.
Underlag för beslut
Tjänsteyttrande daterat 1 september 2014.
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
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda
djur- och växtlivet på land och i vatten.
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. Åtgärden bedöms heller inte väsentligt förändra
livsvillkoren för djur eller växtarter.
Upplysningar
Sökanden uppmanas att ta kontakt med Länsstyrelsen för att utröna om åtgärden är
tillståndspliktig vattenverksamhet, enl. Miljöbalken 11 kap. 9 §.
Dispensen upphör att gälla såvida inte den avsedda åtgärden har påbörjats
inom två år och slutförs inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft.
Länsstyrelsen kommer att inom tre veckor från mottagandet göra en
prövning av huruvida strandskyddsdispensen är förenligt med
strandskyddets syften. Länsstyrelsens beslut kommer därefter att skickas
till er. Ni uppmanas därför att avvakta Länsstyrelsens beslut innan några
åtgärder påbörjats.
Ansökan om bygglov ska inkomma till bygg- och miljöavdelningen.
Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljöavdelningen fattat ett
beslut om bygglov enligt 9 kap. 31 § och lämnat ett startbesked enligt 10
kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900). Innan byggnaden får tas i bruk
måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen
(2010:900).
Observera att om ni startar er byggnation utan bygglov och startbesked,
och börjar använda er byggnation utan slutbesked, kan det i ert fall
innebära att en byggsanktionsavgift kommer att tas ut.
Överklagan
Beslutet får överklagas till Länsstyrelsen i Jämtlands län.
____
Kopia till
Sökanden och Länsstyrelsen i Jämtlands län

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Dnr: 2012-000614

BoM § 106

Information/läggs till handlingarna
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Jan Olofsson
informerar om
- Smedsåsen S:4
------

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr: B 2014-000258

BoM § 107

Föllinge-Backen 2:73, Föllinge. Ansökan om bygglov
för utrymningsväg, ny entré.

Bygg- och miljönämndens beslut
1. Bygg- och miljönämnden beslutar att bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 §
plan- och bygglagen.
2. Avgiften för bygglovet är 2 775 kronor, (i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige, 4 maj 2011 § 49).

Bakgrund
Krokoms kommun, Fastighetsenheten, ansöker om bygglov för tillbyggnad av ny
utrymningsväg och entré på Cederbergsskolan, Föllinge.
Ärendet har varit utsänt på remiss skickades till Räddningstjänsten perioden den
19-25 augusti 2014.
Underlag för beslut
Tjänsteyttrande daterat 28 augusti 2014.
Byggnadsinspektör Sigrid Lindqvist redogör för ärendet.
Barncheck
Barnchecken har använts.
Lagstiftning
Enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd
inom ett område med detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en
fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen
fastighetsbildningslagen (1970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa,
och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 §
tredje stycket, 8 och 9 §§ och 8 kap. 1– 3, 6, 7, 9–13, 17 och 18 §§.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Bedömning
Bygg- och miljönämnden bedömer att bygglov kan beviljas.
Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett startbesked
enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900).
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 § plan- och bygglagen (2010:900).
Utstakning av byggnaden kan ske genom den sökandes försorg.
Sökande är skyldig att informera sig om ledningars läge (tillexempel el och tele)
innan igångsättning.
Överklagan
Beslutet får överklagas till Länsstyrelsen i Jämtlands län.
____
Kopia till
Sökanden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr: B 2014-000437

BoM § 108

Änge 1:92, Änge. Ansökan om bygglov för befintlig
gäststuga

Bygg- och miljönämndens beslut
1. Bygg- och miljönämnden beslutar att bygglov beviljas med stöd av
9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900).
2. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 §
plan- och bygglagen (2010:900). Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.
3. Förslag till kontrollplan, daterad 13 november 2012, fastställs med följande
ändringar. Punkterna angående tekniskt samråd, punkten 3 gällande
eldstadsinstallation, samt punkten 13 gällande bygg- och miljönämndens
arbetsplatsbesök stryks.
4. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig
godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig: Mattias Beckung.
5. Avgiften för bygglovet är 4 722 kronor, (i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige, 4 maj 2011 § 49).

Bakgrund
Ola Svee, N-7125 Vanviken Norge, ansökte den 27 september 2012 om permanent
bygglov för uppförd gäststuga på 79 kvm.
Ärendet har varit utsänt på remiss till berörda sakägare perioden 19 november – 10
december 2012. Invändningar har inkommit från boende på fastigheten Änge 1:93.
Ägaren till fastigheten Änge 1:93 tycker att eftersom inga omständigheter i sak har
ändrats sedan tidigare beslut att avslå bygglovsansökan i bygg- och miljönämnden
leder den nya ansökan till en oklar situation för ägaren, berörda grannar och för
bygg- och miljönämnden.
Fastighetsägaren till Änge 1:93 anser också att byggnaden, tillsammans med
huvudbyggnaden och sin placering mot närmsta grannar, är placerad så att den
medför betydande olägenheter för omgivningen. Se bilaga 1
Sökanden har getts möjlighet att bemöta invändningarna den 7 januari 2013.
Yttrande från sökandens ombud inkom den 21 mars 2013. Ola Svee anför i
huvudsak följande: byggnadens placering, utformning och storlek strider inte mot 2
kap 9 § PBL, utgör inte en betydande olägenhet och påverkar inte fastighetsägarna
på ett betydande sätt. Ola Svee kommer att anlägga en häck, ta bort skymmande
träd samt anpassa fasaden för att minska den olägenhet som tidigare bedömts som
betydande för fastigheten Änge 1:91.

Justerandes signatur
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Bygg- och miljönämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov för befintlig
gäststuga med stöd av 2 kap 9 § plan- och bygglagen (2010:900) den 26 mars 2013,
§ 64.
Sökande överklagar nämndens beslut till länsstyrelsen som den 25 april 2014, dnr
403-4105-13 upphäver kommunens beslut och visar ärendet åter till bygg- och
miljönämnden för meddelande av bygglov. Länsstyrelsen bedömer att sökt åtgärd,
efter förändring av fasaden i enlighet med den ritning som ingivits den 21 mars
2013, inte kan anses medföra sådan betydande olägenhet som avses i 2 kap. 9 §
plan- och bygglagen (2010:900).
Den kontrollansvariga är certifierad kontrollansvarig enligt 10 kap. 9 § i den nya
plan- och bygglagen (2010:900).
Underlag för beslut
Tjänsteyttrande daterat den 21 augusti 2014.
Byggnadsinspektör Sigrid Lindqvist redogör för ärendet.
Barncheck
Barnchecken har använts.
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
Efter ändringar på fasaden och i närmiljön gör bygg- och miljönämnden
bedömningen att det inte blir någon betydande olägenhet för omgivningen.
Bygg- och miljönämnden bedömer att bygglov kan beviljas.
Upplysningar
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 § plan- och bygglagen (2010:900).
Tillstånd att inrätta enskild avloppsanläggning krävs. Tillståndet söks hos Krokoms
kommun, bygg- och miljöavdelningen, Jan Olofsson, telefon 0640-164 09.
Utstakning av byggnaden kan ske genom den sökandes försorg.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sökande är skyldig att informera sig om ledningars läge (t.ex. el och tele) innan
igångsättning.
Överklagan
Beslutet får överklagas till Länsstyrelsen i Jämtlands län.
____
Kopia till
Sökanden

Justerandes signatur
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Dnr: B 2014-000023

BoM § 109

Kluk 1:40, Alsen. Yttrande till Länsstyrelsen
beträffande överklagan av bygg- och miljönämndens
beslut 20 maj 2014, § 57, om byggsanktionsavgift för
olovlig tillbyggnad
Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att yttra sig till Länsstyrelsen
enligt tjänsteutlåtande daterad 3 september 2014 angående överklagan av
bygg- och miljönämndens beslut 20 maj 2014, § 57, om
byggsanktionsavgift.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Länsstyrelsens dnr 403-5135-14.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterad 3 september 2014.
Byggnadsinspektör Sigrid Lindqvist redogör för ärendet.
-----Kopia till: Länsstyrelsen i Jämtlands län
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Dnr: B 2014-000198

BoM § 110

Ås-Lien 1:19, Kännåsen. Ansökan om bygglov för
nybyggnad av enbostadshus och carport.

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:
Per Hansson
3. Avgiften för bygglovet är 19 752 kronor, (i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige, 4 maj 2011 § 49).

Bakgrund
Inga-Britt Ljungberg, ansöker om bygglov för nybyggnad av enbostadshus (245 m2
(BTA) och 156 m2 (BYA)) och carport på 33 m2. Fastigheten är sedan tidigare
redan etablerad med flertal byggnader. En av byggnaderna håller på att rivas och
det sökta enbostadshuset kommer att ersätta detta.
Ärendet har varit utskickat på remiss till grannar och andra berörda perioden
3 – 24 juli 2014. Inga invändningar har inkommit.
Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § i den nya plan- och bygglagen
(2010:900).
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat 8 augusti 2014.
Byggnadsinspektör Olof Augustsson redogör för ärendet.
Barncheck
Barncheck har använts.

Justerandes signatur
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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
Enligt 9 kap. 31§ plan- och bygglagen (2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd
utanför ett område med detaljplan, om åtgärden inte strider mot
områdesbestämmelser, inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
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.
Inga invändningar har inkommit från grannar eller andra berörda.
Bygg- och miljönämnden bedömer att bygglov kan beviljas.
Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett startbesked
enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900).
Observera att om ni startar er byggnation utan startbesked och börjar använda er
byggnation utan slutbesked, kan det i ert fall innebära en byggsanktionsavgift på
58 830 kronor.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt
10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900).
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 § plan- och bygglagen (2010:900).
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.
Tillstånd att inrätta enskild avloppsanläggning krävs. Tillståndet söks hos Krokoms
kommun, bygg-och miljöavdelningen, Jan Olofsson, 0640-164 09.
Utstakning av byggnaden ska ske av sakkunnig med grundläggande mätteknisk
färdighet.
Utstakning av byggnaden kan ske genom den sökandes försorg.
Sökande är skyldig att informera sig om ledningars läge (tillexempel el och tele)
innan igångsättning.
Justerandes signatur
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Överklagan
Beslutet får överklagas till Länsstyrelsen i Jämtlands län.
____
Kopia till
Sökanden

Justerandes signatur
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Dnr: 2013-000169

BoM § 111

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för etablering
av fiskodling i allmänt vatten i Storsjön

Bygg- och miljönämndens beslut
1 Bygg- och miljönämnden beslutar att anta tjänsteutlåtande daterad
1 september 2014 som sitt eget.
2 Bygg- och miljönämnden anser att landbaserad anläggning med rening och
hygienisering av spillvattnet ifrån anläggningen (RAS-anläggning) är idag
bästa möjliga teknik.

Bakgrund
Bygg- och miljönämnden har av miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i
Västernorrland län den 27 augusti 2014 fått handlingar i rubricerat ärende. Bright
Water Fish Sweden AB ansöker hos miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen
i Västernorrland om tillstånd till etablering av fiskodling i allmänt vatten i Storsjön,
vid Vejmon. Bolaget har bemött yttranden som inkommit under remisstiden samt
ingett nya yrkanden om fosforhalt i vatten och fiskfoder.
Yttrandet ska vara länsstyrelsen tillhanda senast den 10 september 2014.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat den 1 september 2014.
Bygg- och miljönämndens beslut den 20 mars 2014.
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Nils-Erik Werner redogör för ärendet.
____
Kopia till
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Kommunstyrelsen
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Meddelande om nya motioner och medborgarförslag
till bygg- och miljönämnden

Inga nya motioner eller medborgarförslag har inkommit till bygg- och
miljönämnden.
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Dnr 2014-000288

BoM § 113

Meddelande om motioner och medborgarförslag
under handläggning hos bygg- och miljönämnden

Motion
Motion om Storsjöns vatten kommer upp som ett ärende på bygg- och
miljönämndens sammanträde den 30 oktober 2014.

Justerandes signatur
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Dnr: 2013-000241

BoM § 114

Delårsrapport 2014

Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna redovisningen av delårsrapport
2014.

Bakgrund
Från bygg- och miljöchef Anna Holmer föreligger redovisning av Delårsrapport 2014.
Underlag för beslut
Delårsrapport daterad 1 september 2014.
____
Kopia till
Ekonomiavdelningen
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Dnr: 2013-000316

BoM § 115

Bygg- och miljönämndens halvårsuppföljning 2014 av
kontrollplan för den offentliga kontrollen inom
livsmedelsområdet

Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna redovisningen av
halvårsuppföljningen 2014 av kontrollplan för den offentliga kontrollen inom
livsmedelsområdet.

Bakgrund
Varje år fastställer nämnden en plan för den operativa kontrollen som avdelningen
ska utföra. I planen anges vilka anläggningar som ska kontrolleras kommande år
och inriktning för kontrollen. Planen kan ses som en viktig del i kontrollkedjan för
att se till att kontrollen är effektiv och ändamålsenlig. Planen fungerar även som
arbetsfördelning för avdelningens inspektörer. Kontrollen sker utifrån gällande
lagstiftning, Livsmedelsverkets vägledningar samt nämndens riktlinjer och rutiner.
Uppföljning av planen sker regelbundet och redovisas för nämnden vid
halvårsskiftet och vid årets slut.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat 25 augusti 2014.
Förvaltningschef Anna Holmer redogör för ärendet.
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Dnr: 2013-000315

BoM § 116

Bygg- och miljönämndens halvårsuppföljning 2014 av
verksamhetsplan enligt miljöbalken

Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna redovisningen av
halvårsuppföljningen 2014 av verksamhetsplan enligt miljöbalken.

Bakgrund
En verksamhetsplan enligt miljöbalken är den operativa tillsynsmyndighetens
beskrivning av hur tillsynsarbetet ska bedrivas.
Varje år fastställer nämnden en verksamhetsplan för den operativa tillsyn som
avdelningen ska utföra. Planen kan ses som en viktig del i tillsynsarbetet för att se
till att kontrollen är effektiv och ändamålsenlig. Planen fungerar även som en
övergripande arbetsfördelning för avdelningens inspektörer. Tillsyn sker utifrån
gällande lagstiftning, Naturvårdsverkets handledningar samt nämndens riktlinjer
och rutiner. Uppföljning av planen sker regelbundet och redovisas för nämnden vid
delårsbokslut och bokslut. Det är i nämndens verksamhetsplan som nämnden visar
hur tid och medel ska användas för att nå ett långsiktigt hållbart samhälle.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat 29 augusti 2014.
Förvaltningschef Anna Holmer redogör för ärendet.
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Informationer från bygg- och miljöavdelningen

Förvaltningschef Anna Holmer informerar om
1. Sammanfattning av ärendet ”Flugor i Ås”.
2. Händelser under sommaren 2014.
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Radonmätningar i kommunala offentliga lokaler

Bygg- och miljönämndens beslut
1 Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna redovisningen av
ansvar för radonmätningar i kommunala offentliga lokaler.
2 Bygg- och miljönämnden önskar att till oktobersammanträdet få en detaljerad
redovisning av genomförda mätningar och vilka åtgärder som är planerade att
genomföras av samhällsbyggnadsnämnden.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Bakgrund
Bygg- och miljönämnden beslutade den 20 november 2013 att nämnden var
angelägen om att Krokomsbostäder (KBAB) utför radonmätningar under
mätsäsongen 2013/2014. Nämnden ville ha en redovisning av KBAB efter att
radonmätningarna var genomförda. Redovisningen skulle ske vid nämndens majeller junisammanträde 2014. Mätresultaten var inte klara vid dessa tillfällen varför
redovisning sker vid sammanträdet den 9 september 2014. Redovisningen ska ge
svar på vem som har ansvaret för att radonmätning utförts i kommunala offentliga
lokaler samt visa i hur många av kommunens alla offentliga lokaler som
radonmätning har utförts.
Förvaltningschef Anna Holmer redogör för ärendet.
____
Kopia till
Krokomsbostäder AB
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Delegationsärenden bygg- och miljönämnden (bygg)

Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden har tagit del av redovisningen av delegationsärenden.
Bygglov, bygganmälan, kontrollplan, kvalitetsansvarig, kontrollansvarig,
slutbevis, slutbesked, startbesked, rivningsanmälan, rivningslov,
anmälningspliktiga åtgärder, marklov, trafikärenden med mera enligt
bifogad lista från 1 maj – 31 augusti 2014.
------
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Delgivningar bygg- och miljönämnden (bygg)

Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden har tagit del av redovisningen av delgivningarna.

Kommunala beslut och meddelande
Yttrande till Länsstyrelsen i Jämtlands län, gällande ansökan om
rallytävlingen ”Valne Trofén 2014” 23 augusti 2014.
Yttrande till Länsstyrelsen i Jämtlands län, gällande beslut om lämplig
hastighetsgräns väg 619 i vaplan, Nälden.
Yttrande till Länsstyrelsen i Jämtlands län, gällande tävling på väg
Traktorpulling Flykälen 19-20 juli 2014.
Yttrande till Länsstyrelsen i Jämtlands län gällande hastighetsbegränsning
E-14 Trångsviken.
Yttrande till Trafikverket gällande bred transport den 12 maj 2014.
Fyra beslut gällande avslag på ansökan om parkeringstillstånd för
rörelsehindrad, daterad 16 maj, 11 juni och 23 juni 2014.
Alsens-Hov 1:24

Information om bygglovsfri åtgärd.

Föllinge-Backen 2:81

Yttrande beträffande samråd gällande
brandfarliga och explosiva varor.

Hissmoböle 2:331, Rödön

Yttrande beträffande samråd gällande
brandfarliga och explosiva varor.

Rännön 1:34, Offerdal

Information anmälan, rivning av
garage.

Beslut från Länsstyrelsen i Jämtlands län
Beslut att sätta upp turbinskulptur.
Beslut överklagande av bygg- och miljönämndens beslut 12 september
2014, § 137, gällande bygglov för redan befintlig samlingslokal/förråd inom
Samfällighet för Gärde by, Offerdal.
Beslut om lokala trafikföreskrifter angående hastighetsbegräsning på väg
744:1, Ås.
Beslut överklagande av beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad.
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Beslut, anordningar för propaganda inför val till riksdag, kommun- och
landstingsfullmäktige 2014.
Beslut, gällande överklagande av beslut om parkeringstillstånd för
rörelsehindrad.
Hållskaven 2:1, Ås.

Beslut, överklagande av bygg- och
miljönämndens beslut, 26 mars 2013,
§ 48, om förhandsbesked för
nybyggnad av enbostadshus.

Information från Boverket
Information om ändringar i Boverkets byggregler den 1 juli 2014.

Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär 14:21, Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan
genomföras utan krav på bygglov.

Beslut från Jämtlands Räddningstjänstförbund
Enarsvedjan3:4, Offerdal Beslut om tillstånd enligt lagen
(2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor.
Föllinge-Backen 2:1
Beslut om tillstånd enligt lagen
(2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor.
Hissmoböle 2:331, Rödön Beslut om tillstånd enligt lagen
(2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor.
Landsom 1:9, Ås
Beslut om tillstånd enligt lagen
(2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor.
Information från Naturvårdsverket
Information om avveckling av Miljöinformationsregistret (MIR).
Information från Arbetsmiljöverket
Information om Arbetsmiljöverkets särskilda krav på villaägare.
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Information från Sture Larsson
I Sverige pågår sedan ca 1975 ett fullskaligt nationellt experiment avseende
epigenetiskt styrd, mental retardation av kommande generationer.
Miljöbalksbrott.
-----
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Delegationsärenden bygg- och miljönämnden (miljö)

Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden har tagit del av redovisningen av delegationsärendena.
Redovisning enligt bifoga lista från och med 1 maj – 31 augusti 2014.
-----
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Delgivning bygg- och miljönämnden (miljö)

Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden har tagit del av redovisningen av delgivningarna.

Kommunala meddelande och beslut
Protokoll från Krokoms kommun, kommunstyrelsen § 88/14 gällande
Kvartalsrapport, januari-mars 2014.
Protokoll från Krokoms kommun, kommunfullmäktige § 34/14 gällande
Revisionsberättelse med revisorernas redogörelse samt ansvarsprövning
2013.
Protkoll från Krokoms kommun, kommunfullmäktige § 38/14 gällande
Tillgänglighetsprogram för Krokoms kommun.
Protokoll från Krokoms kommun, kommunfullmäktige § 65/14, gällande
Budget 2015, plan 2016-2017.
Protokoll från Krokoms kommun, kommunfullmäktige § 69/14, gällande Rätt
till heltid, deltid en möjlighet.
Överklagan till Förvaltningsrätten i Luleå, gällande Undersökningstillstånd
för området Lill-Stensjön nr 1.
Yttrande till Bergsstaten, gällande undersökningstillstånd för området
Flintberg nr 1.
Överklagan till Förvaltningsrätten i Luleå, gällande tillämpning av
minerallagen. Fråga om talerätt.
Remiss från Länsstyrelsen i Västernorrland, gällande ansökan om
ändringstillstånd avseende vindkraftverkens höjd, vindkraftpark
Munflohögen, Östersunds kommun.
Remiss från Polismyndigheten i Jämtlands län, gällande Hyresrättens dag i
Krokom den 31 maj 2014.
Tångeråsen-Gärde byalag

Kontrollrapport livsmedel.

Alsens-Hov 1:19

Yttrande avseende
alkoholservering.
Kontrollrapport livsmedel.
Kontrollrapport livsmedel.

Aspås Församlingsjord 1:2 (Aspens förskola)
Aspås Församlingsjord 1:2 (Aspås skola)
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Avstyckning från Aspåsnäset 3:3, Aspås

Yttrande avseende
förhandsbesked nybyggnad
enbostadshus.

Aspåsnäset 4:15, Aspås

Yttrande avseende
förhandsbesked nybyggnad
enbostadshus.
Kontrollrapport livsmedel.
Kontrollrapport livsmedel.

By 1:1, Rödön
Byn 1:4, Ås
Fannbyn 1:46, Rödön
Fannbyn 2:36, Rödön

Yttrande avseende
alkoholservering.
Kontrollrapport livsmedel.

Flykälen 4:16, Laxsjö

Yttrande avseende
alkoholservering.
Kontrollrapport livsmedel.

Föllinge-Backen 2:50

Yttrande avseende
alkoholservering.

Föllinge-Backen 2:73

Yttrande avseende
alkoholservering.

Hissmoböle 2:33, Rödön

Kontrollrapport livsmedel.

Hissmoböle 2:102, Rödön

Kontrollrapport livsmedel.

Hissmoböle 2:331, Rödön

Kontrollrapport livsmedel.

Hissmoböle 2:334, Rödön

Kontrollrapport livsmedel.

Hissmon 1:231, Rödön

Kontrollrapport livsmedel.

Hägra 11:1, Rödön

Kontrollrapport livsmedel.

Kaxås 3:16, Offerdal

Kontrollrapport livsmedel.

Kaxås 6:21, Offerdal

Yttrande avseende
alkoholservering.

Kaxås 6:21, Offerdal

Kontrollrapport livsmedel.

Laxsjö 1:50, Laxsjö (Laxsjö skola)

Kontrollrapport livsmedel.

Laxsjö 1:50, Laxsjö (Laxens förskola/fritids)

Kontrollrapport livsmedel.

Laxsjö 2:105, Laxsjö

Kontrollrapport livsmedel.

Laxviken 1:64, Laxsjö

Kontrollrapport livsmedel.
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Mo 1:11, Alsen

Kontrollrapport livsmedel.

Mo 1:39, Alsen

Kontrollrapport livsmedel.

Mo 1:226, Alsen

Yttrande avseende
alkoholservering.

Norrgård 1:75, Föllinge

Kontrollrapport livsmedel.

Norrgård 1:94, Föllinge

Kontrollrapport livsmedel.

Offerdals-Berge 2:35

Kontrollrapport livsmedel.

Offerdals-Ede 1:128

Kontrollrapport livsmedel.

Rise 8:1, Offerdal

Yttrande avseende
alkoholservering.

Rödöns Prästbord 1:3
Rönningsberg 2:16, Alsen

Kontrollrapport livsmedel.
Yttrande avseende spridning av
aska.
Kontrollrapport livsmedel.

Smedsåsen 1:309, Näskott
Tornäs 1:26, Föllinge
Tulleråsen 2:77, Offerdal

Yttrande avseende spridning av
aska.
Kontrollrapport livsmedel.

Tångeråsen 3:11, Offerdal

Kontrollrapport livsmedel.

Tångeråsen 3:28, Offerdal

Kontrollrapport livsmedel.

Valne 2:44, Alsen

Överklagande av delegationsbeslut
gällande årligt avgift för offentlig
kontroll av livsmedel.

Valsjön 1:32, Hotagen

Kontrollrapport livsmedel.

Valsjön 1:89, Hotagen

Kontrollrapport livsmedel.

Valsjön 1:107, Hotagen

Yttrande avseende
alkoholservering.

Vike 2:3, Rödön

Kontrollrapport livsmedel.

Ytterålden 1:42, Offerdal

Ytterån 1:26, Näskott

Yttrande över tillståndsansökan.
Yttrande avseende
alkoholservering.
Kontrollrapport livsmedel.

Ytterån 2:16, Näskott (Statoil Detaljist AB)

Kontrollrapport livsmedel.

Ytterån 2:16, Näskott (Restaurang Mamamia)

Kontrollrapport livsmedel.

Ytterån 10:26, Näskott

Kontrollrapport livsmedel.

Ytterån 14:1, Näskott

Kontrollrapport livsmedel.

Åflo 3:52, Offerdal

Kontrollrapport livsmedel.
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Åkersjön 1:27, Föllinge

Yttrande avseende
förhandsbesked nybyggnad av
fritidshus.

Ås-Hov 1:173

Kontrollrapport livsmedel.

Änge 1:84, Offerdal

Information om
livsmedelshantering.

Änge 1:87, Offerdal

Kontrollrapport livsmedel.

Östersem 2:28, Ås

Yttrande avseende
förhandsbesked av två

tomter
för nybyggnad av
enbostadshus.

Meddelande och beslut från Länsstyrelsen i Jämtlands län
Meddelande om åtgärdsprogram för Violett guldvinge.
Meddelande om förslag om riksintresse för vattenförsörjning.
Remiss om vägledning VA-planering.
Aspbacken 1:16, Offerdal

Bäcken 1:33, Offerdal

Beslut föreläggande om
försiktighetsåtgärder i
samband med anläggande
av erosionsskydd i Rönnösjön.
Beslut föreläggande om
återställning efter skifferbrytning.

Dille 1:18, Ås

Beslut tillstånd för nedgrävning av
häst.

Fannbyn 2:35, Rödön

Beslut strandskyddsdispens
avseende anläggning för beredning
av dricksvatten.

Hotagen 2:1, Hotagen

Beslut dispens att uppföra ny
brygga inom Natura 2000-området
Torskströmmen.

Hållskaven 1:10, Ås

Beslut strandskyddsdispens
avseende befintlig brygga och altan.

Hägra 10:1, Rödön

Beslut godkännande av avslutningsplan för inert deponi.
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Hägra 3:4, 3:24, 3:101, 3:90, 3.48, 4:11 och
4:82, Rödön

Meddelande om ansvarsutredning
Hissmofors.

Hägra 10:1, Rödön

Beslut om deponerad bottenrest
på inert deponi.

Offerdals Prästbord S:1

Beslut strandskyddsdispens för
nybyggnad av båthus,
ersättningsbyggnadad.

Raftälven 2:49, Föllinge

Beslut föreläggande om rättelse av
åtgärder.

Rödöns-Backen 2:12

Beslut tillstånd för nedgrävning av
häst.

Tandd 9:3, Alsen

Beslut tillstånd för nedgrävning av
häst.

Tornäs 2:42, Föllinge

Beslut föreläggande om
försiktinghetsåtgärder i samband
med raparationsarbeten av damm,
Sandvikssjön-Näsforsen.

Tångeråsen 3:11, Offerdal

Beslut föreläggande om ytterligare
efterbehandlingsåtgärder efter
täktverksamhet.

Västersem 1:26, Ås

Beslut strandskyddsdispens för
nybyggnad av enbostadshus,
gäststuga, båthus/redskapsbod,
pumphus/förråd, ersättningsbyggnader och om/utbyggnader.

Ås-Gärde 1:39

Beslut strandskyddsdispens
för nybyggnad av fritidshus.

Beslut från Högsta Förvaltningsdomstolen
Beslut gällande överklagat beslut från Kammarrätten i Sundsvall den 4 april
2014 i mål nr 513-14, avvisad talan; fråga om prövningstillstånd.
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Dom, förfrågan och underrättelse från Östersunds Tingsrätt
Kattstrupeforsen 1:1, Aspås
Förfrågan gällande ansökan
om reparationsåtgärder, med
bland annat byte av turbinens
löphjul på aggregat G3 samt
fastställande av tappningsbestämmelser jämlikt 11 kap
9 § miljöbalken.
Röde 3:23, Alsen

Dom överklagat Länsstyrelsen i
Västernorrlands län,
Miljöprövningsdelegationen,
4 februari 2013 i ärende nr
551-5578-12, tillstånd till täkt.

Österulfsås 3:5, Offerdal

Dom ansökan om återkallelse
av tillstånd enligt 24 kap. 3 §
miljöbalken gällande
Långforsens kraftverk.
Underrättelse gällande ansökan
om tillstånd enligt 11 kap 9 §
miljöbalken till reparation av
överfallsdamm och anläggande
av faunapassage i Långan,
utbyte av turbin och generator
i Långfors kraftstation,
borttagande av stenkista
uppströms kraftstationen på
högersida samt anläggande av ny
stationsbyggnad.
Underrättelse gällande ansökan
om tillstånd enligt 11 kap 9 §
miljöbalken till uppförande av ny
jorddamm p Långfors kraftstations
högra sida samt ett nytt intag till
stationen.
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Beslut från Livsmedelsverket
Änge 1:125, Offerdal
ansvar

Beslut överflyttning av
för offentlig kontroll till
Livsmedelsverket.

Beslut från Jordbruksverket
Häljeberg 1:44, Alsen

Beslut godkännande av en
biogasanläggning för rötning
av naturgödsel utan
hygienisering.

Rapport från Revisorerna Krokoms kommun
Revisionsrapport ”Granskning av kommunens företagshälsvård”.
Revisionsrapport ”Leasing av bilar”.
Information från Naturvårdsverket
Ny förordning om bekämpningsmedel.
Remiss från Skogsstyrelsen
Remiss gödsling på del av SCA Skog AB:s markinnehav i Krokoms
kommun.

Information från Hållbar utveckling Väst
Trafikantveckan; hjälp era kommuninvånare pendla grönare.

Protokoll från Jämtlands läns fiskevattenägareförbund
Protokoll.
Geodata Sverige bit och bit
Verksamhetsberättelse för Geodatasamverkan 2013.
Utkast verksamhetsplan för datadelningsmodellen Geodatasamverkan
2015.
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Synpunkter från Svensk Vindenergi
Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss
”Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015”.

Yttrande från Försvarsmakten
Yttrande avseende undersökningstillstånd enligt minerallagen för
Lill-Stensjön nr 1.
Information från Nord-Tröndelag fylkeskommune
-----
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