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Bom § 73 Dnr 2020-000073  

Godkännande av föredragningslista 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna föredragningslistan 
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Bom § 74 Dnr 2020-000079  

Ansökan om förhandsbesked för bostadsändamål. Ren 
1:8 
Dnr B 2020- 000171 

Kort sammanfattning 
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked gällande tre nya fastigheter för 
nybyggnad av enbostadshus. 

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: 

− gemensam in- och utfart anordnas mot väg 745, Byvägen 
− fastigheterna ansluts till kommunalt vatten och avlopp 
− större utfyllnader eller schaktning inte utförs och att befintliga 

marknivåer i största möjliga utsträckning behålls 
− byggnader ska lokaliseras med hänsyn till befintliga servitut för 

ledningsrätt 
2. Avgiften för handläggningen är 12 364 kronor, i enlighet med taxa 

fastställd av kommunfullmäktige. 

 
Bakgrund 
Ansökan avser förhandsbesked för tre fastigheter för bostadsändamål. 
Platsen består av mark som senast använts som betesmark med kraftig 
sluttning mot Byvägen. Platsen ligger i direkt anslutning till detaljplan på 
nedsidan om Byvägen. 
Ärendet har skickats på grannehörande/remiss mellan 10 och 31 juni 2020, 
till alla rågrannar och boende, Jämtkraft Elnät AB, Miljö och Hälsa, Vatten 
& Renhållning samt LRF. 
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område men bedöms ligga inom 
sammanhållen bebyggelse.  
Fastigheten ligger inom kommunalt verksamhetsområde och kan anslutas till 
kommunalt VA. 
Gemensam infart till fastigheterna kan ordnas från väg 745, kallad Byvägen. 
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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 18 augusti 2020 
Byggnadsinspektör Virpi Nordell redogör för ärendet. 
Detaljplan saknas för området. 
Fördjupad översiktsplan över Aspås, antagen av kommunfullmäktige 
9 januari 1979. 
Framtidsplanen, Krokoms kommuns översiktsplan, antagen av kommunfull-
mäktige 25 februari 2015. 

Yttranden 
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 synpunker/invändningar har lämnats av 
fastighetsägare till fastigheten Ren 1:24. 
Yttrande som ska beaktas har lämnats av Miljö- och Hälsoskydd, Jämkraft 
Elnät AB och Vatten & Renhållning. 
Sökande har getts möjlighet att bemöta inlämnade synpunkter. 

Rekommendationer enligt översiktsplan 

Å – Område för jordbruksändamål 
Huvudsaklig markanvändning är jordbruk. Även mindre skogsområden 
ingår. 
Endast bebyggelse vars tillkomst är av intresse för jordbruksdriften får 
tillkomma. Lantbruksnämnden ska höras innan byggnadslov beviljas. 
Eventuellt tillkommande bebyggelse skall anpassas till landskapsbilden och 
den lokala byggnadstraditionen och om möjligt inordnas i befintliga 
bebyggelsegrupperingar. 
Skogsbryn som omsluter jordbruksbygden ska behållas. Reglering enligt § 1 
skogsvårdslagen är tillräcklig. 

Bedömning 
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. 
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Åtgärden anses inte inskränka 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. 
Bygg- och miljöavdelningen bedömer att marken är brukningsvärd 
jordbruksmark. Det är dock av väsentligt samhällsintresse i Krokoms 
kommun att kunna skapa nya bostäder i alla delar av kommunen. Platsen 
som avses är i alla avseenden lämplig för en förtätning av befintlig 
bebyggelse och ligger i direkt anslutning till en befintlig detaljplan. 
Det tilltänkta området inklusive väg till fastigheterna är ca 8 000 m² och är 
väl avgränsad från större sammanhängande åkermark. Åtgärden kommer inte 
heller att begränsa möjligheterna eller avgränsa annan åkermark. 
Bygg- och miljöavdelningen bedömer att det inte finns något lämpligare 
alternativ för åtgärden i närområdet. 
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. 
Det är möjligt att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering 
samt elektronisk kommunikation. Övrig samhällsservice finns i närområdet. 
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.  
Lokaliseringen bedöms som lämplig med hänsyn till energiförsörjningen och 
–hushållningen. Jämtkraft Elnät AB har hörts och har synpunkter på 
genomförandet. 
Fastighetsägarna till Ren 1:24, söder om aktuell plats, anser att det är av stor 
vikt att dagvatten från de nya fastigheterna tas omhand så att de inte skapar 
problem för Ren 1:24. 
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 god 
bebyggelseutveckling där föreslagen tomtplats integreras i befintlig 
bebyggelsegrupp och att den är förenlig med de krav som ställs i 2 kap. PBL. 
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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. 
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 påbörjas förrän bygglov beviljats och 
startbesked meddelats. 

Nämndens skäl för beslut 
Bygg- och miljönämnden instämmer i de skäl som förvaltningen framfört i 
tjänsteutlåtande daterad 18 augusti 2020. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget som föreslår att bygg- och 
miljönämnden beslutar att förhandsbesked ges med stöd av 9 kap. 17 § i 
plan- och bygglagen (2010:900). 
Efter fråga på förslaget finner ordförande att nämnden bifaller det. 

Överklagning 
Beslutet får överklagas till Länsstyrelsen i Jämtlands län 

Kopia till 
Sökande 
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Bom § 75 Dnr 2020-000080  

Ansökan om förhandsbesked för bostadsändamål. 
Rännön 1:39 
Dnr B 2020-000207 

Kort sammanfattning 
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked gällande två nya fastigheter för 
nybyggnad av enbostadshus. 

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 

− gemensam in- och utfart anordnas mot enskild väg som i sin tur 
ansluter till väg 686 

− större utfyllnader eller schaktning inte utförs och att befintliga 
marknivåer i största möjliga utsträckning behålls 

− tillstånd för enskild avloppsanläggning ska vara beviljat 
2. Avgiften för handläggningen är 12 364 kronor, i enlighet med taxa 

fastställd av kommunfullmäktige. 

 
Bakgrund 
Ansökan avser förhandsbesked för två nya fastigheter. Platsen består av 
åkermark som slås med en skogsridå mot sydväst och mot nordväst. 
Ärendet har skickats på grannehörande/remiss mellan 6 och 27 juni 2020, till 
alla rågrannar och boende, Jovnevaerie sameby, Jämtkraft Elnät AB, 
Skanova, Miljö och Hälsa och Vatten & Renhållning. 
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område men bedöms ligga inom 
sammanhållen bebyggelse.  
Fastigheten ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för VA. Bygg- 
och miljöavdelningen bedömer att enskild avloppsanläggning och enskild 
dricksvattenbrunn kan anordnas på platsen. 
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I översiktsplanen för Krokoms kommun antagen 25 februari 2015 framgår 
inte om marken är utpekad som skyddsvärd i något avseende.  

Underlag för beslut 
Detaljplan saknas för området. 
Framtidsplanen, Krokoms kommuns översiktsplan, antagen av kommunfull-
mäktige 25 februari 2015. 
Tjänsteutlåtande daterad 9 augusti 2020 
Byggnadsinspektör Virpi Nordell redogör för ärendet. 

Yttranden 
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 synpunker/invändningar har lämnats av 
fastighetsägare till fastigheten Rännön 1:30. 
Yttrande från miljö- och hälsoskydd ska beaktas. 

Bedömning 
Ansökan avser förhandsbesked för två nya fastigheter för bostadsändamål. 
Platsen består av åkermark som slås med en skogsridå mot sydväst och mot 
nordväst. 
Fastighetsägaren till Rännön 1:30 menar att tillkommande bostads-
bebyggelse innebär att det blir en ökad trafikmängd och ljusförorening i 
området. Hen vill också använda sin egen mark till odlingar och djurhållning 
på ett naturenligt sätt. 
Bostadshuset på Rännön 1:30 ligger ca 200 meter nordnordväst om den 
aktuella platsen. Platsen avgränsas av att det på Rännön 1:30 finns en 
skogsdunge som är ca 30 meter djup som avgränsar eventuellt ljus från nya 
bostadsbyggnader och blir en naturlig bullervall mot trafikljud från de 
boende.  
Bygg- och miljöavdelningen bedömer att de två tänkta fastigheterna inte 
kommer att inverka på möjligheten att vare sig odla eller hålla djur på 
fastigheten Rännön 1:30- 
Bygg- och miljöavdelningen bedömer att åtgärden bedöms ha liten inverkan 
på platsen och kan inte ses som en betydande olägenhet på annat sätt, enligt 
2 kap. 9 § PBL. 

Med anledning av att användningen av byggnadsverket inte kan antas 
medföra någon betydande miljöpåverkan bedöms att ingen detaljplan 
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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 
med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov samt från allmän synpunkt 
lämplig för åtgärden enligt 2 kap. 1, 2 och 4 §§ PBL. 

Åtgärden innebär att ca 2 500 m² jordbruksmark kommer att tas i anspråk. 
Den aktuella biten jordbruksmark är en fristående yta på ca 4 500 m². 
Marken har inte brukats sedan tidigt 1960-tal. 
Markens läge med befintlig bebyggelse mot norr, öster och söder, en mindre 
skogsbilväg mot väster och dess begränsade yta gör att bygg- och miljö-
avdelningen bedömer att den aktuella marken inte är brukningsvärd jord-
bruksmark. 
Berörd sameby har hörts och har inga invändningar. 
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. 
Det är möjligt att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering 
samt elektronisk kommunikation.  
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.  
Lokaliseringen bedöms som lämplig med hänsyn till energiförsörjningen och 
–hushållningen. Jämtkraft Elnät AB har hörts och har inga invändningar. 
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 god 
bebyggelseutveckling där föreslagen tomtplats integreras i befintlig 
bebyggelsegrupp och 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. 
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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. 
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 påbörjas förrän bygglov beviljats och 
startbesked meddelats. 

Nämndens skäl för beslut 
Bygg- och miljönämnden instämmer i de skäl som förvaltningen framfört i 
tjänsteutlåtande daterad 9 augusti 2020. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget som föreslår att bygg- och 
miljönämnden beslutar att förhandsbesked ges med stöd av 9 kap. 17 § i 
plan- och bygglagen (2010:900). 
Efter fråga på förslaget finner ordförande att nämnden bifaller det. 

Överklagning 
Beslutet får överklagas till Länsstyrelsen i Jämtlands län 

Kopia till 
Sökande 
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Bom § 76 Dnr 2020-000081  

Ansökan om förhandsbesked för bostadsändamål. 
Vallrun 3:12 
Dnr B 2020-000215 

Kort sammanfattning 
Ärendet gäller en ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 
på en obebyggd del av fastigheten. 

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: 

− tillstånd för enskild avloppsanläggning ska vara beviljat 
− nybyggnader placeras och anpassas till områdets karaktär vad 

beträffar proportion, volym, material och utvändig färgsättning 
− större utfyllnader eller schaktning inte utförs och att befintliga 

marknivåer i största möjliga utsträckning behålls 
2. Avgiften för handläggningen är 12 364 kronor, i enlighet med taxa 

fastställd av kommunfullmäktige. 

 
Bakgrund 
Ärendet gäller en ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 
på en obebyggd del av fastigheten. 
Ärendet har skickats på grannehörande/remiss mellan 22 juli 2020 och 
12 augusti 2020, till alla rågrannar och boende, Jovnevaerie sameby, 
Jämtkraft Elnät AB, Skanova, och Miljö och Hälsoskydd. 
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och bedöms ligga utanför 
sammanhållen bebyggelse.  
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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 skog och ligger mellan två 
fastigheter som är taxerade som småhusenheter varav den ena är bebyggd. 
Infart kan ordnas från enskild väg som ansluter till väg 689. 
I översiktsplanen för Krokoms kommun antagen 25 februari 2015 framgår 
inte om marken är utpekad som skyddsvärd i något avseende.  

Underlag för beslut 
Detaljplan saknas för området. 
Framtidsplanen, Krokoms kommuns översiktsplan, antagen av kommunfull-
mäktige 25 februari 2015. 
Tjänsteutlåtande daterad 18 augusti 2020. 
Byggnadsinspektör Virpi Nordell redogör för ärendet 

Yttranden 
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. 
Yttrande som ska beaktas har lämnats av Miljö- och hälsoskydd, Jämtkraft 
Elnät samt Skanova. 

Bedömning 
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 
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 hörts och har inga invändningar. 
Fastigheten ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv, 3 kap. 6 § Miljö-
balken. Bygg- och miljöavdelningen bedömer att åtgärden inte på något sätt 
kan skada riksintresset. 
Bebyggelsen lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med 
avseende på människors hälsa och säkerhet. Platsen bedöms ligga i ett 
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område med minimal risk för någon form av olyckor, jordskred eller erosion 
och översvämningsrisken på platsen är liten. 
Det är möjligt att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering 
samt elektronisk kommunikation. 
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.  
Lokaliseringen bedöms som lämplig med hänsyn till energiförsörjningen och 
–hushållningen. Jämtkraft Elnät AB har hörts och har synpunkter gällande 
genomförandet. 
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 god 
bebyggelseutveckling där föreslagen tomtplats integreras i befintlig 
bebyggelsegrupp samt 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. 
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 påbörjas förrän bygglov beviljats och 
startbesked meddelats. 

Nämndens skäl för beslut 
Bygg- och miljönämnden instämmer i de skäl som förvaltningen framfört i 
tjänsteutlåtande daterad 18 augusti 2020. 
 



 

Bygg- och miljönämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
15(20) 

Sammanträdesdatum 
2020-08-27 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget som föreslår att bygg- och 
miljönämnden beslutar att förhandsbesked ges med stöd av 9 kap. 17 § i 
plan- och bygglagen (2010:900). 
Efter fråga på förslaget finner ordförande att nämnden bifaller det. 

Överklagning 
Beslutet får överklagas till Länsstyrelsen i Jämtlands län 

Kopia till 
Sökande 
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Bom § 77 Dnr 2020-000083  

Årsavgift 2020 för säsongsbetonade 
livmedelsanläggningar. 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Nämnden beslutar att inte debitera årsavgift 2020 för säsongsbetonade 
livmedelsanläggningar som har hållit stängt till följd av rådande pandemi 
och av den anledningen inte har kontrollerats som en del av offentlig 
planerad kontroll. Verksamheter som har hållit öppet någon del under året, 
eller som har kontrollerats, debiteras dock. 

Förslag som läggs på mötet 
Tommy Lennartsson (C) föreslår nämnden att inte debitera årsavgift 2020 
för säsongsbetonade livmedelsanläggningar som har hållit stängt till följd av 
rådande pandemi och av den anledningen inte har kontrollerats som en del av 
offentlig planerad kontroll. 
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Bom § 78 Dnr 2020-000082  

Informationer nämnden 27 augusti  
Bygg- och miljöchef Tom Larsson informerar om delårsrapporten 2020.  
Bygg- och miljöchef Tom Larsson informerar om status för Myhrbodarna  
Bygg- och miljöchef Tom Larsson Informerar om att trängseltillsyn är gjord 
hos företagarna. 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Ronnie Sjölander informerar om att tillsyn 
av skjutbanorna är klar. 
Diskussion om debitering U-anläggningar fokus på skrotbils- strandskydds- 
och byggtillsyn. 
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Bom § 79 Dnr 2020-000078  

Halvårsrapport 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna halvårsrapporten för 
perioden jan-30 juni 2020 

 

Kopia till 
Kommundirektör 
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Bom § 80 Dnr 2020-000074  

Delegationslistor Bygg 1–31 juli 2020 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna delegationslistorna bygg för 
perioden 1-31 juli 2020. 
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Bom § 81 Dnr 2020-000075  

Delegationslistor Miljö 1-31 juli 2020 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna delegationslistorna miljö för 
perioden 1-31 juli 2020. 
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