
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(20) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-01-26 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Plats och tid Dackesalen i Folkets Hus, Emmaboda, 2021-01-26 kl. 13:00 – 16:00 

Beslutande Bo Eddie Rossbol, (BA) ordförande 
Ola Gustafsson (BA), ersättare för Erling Karlsson (C) 
Thomas Gustafson, (M) 
Per Adolfsson (S) 
Gullvi Dahllöf (S) 
Christer Norrby (S)  
Bo Häggbring (SD), meddelar jäv § 5 

Övriga deltagande Kristina Persson, avdelningschef 
Chris Symbonis, byggnadsinspektör, § 1 – 3, 5 - 10 
Per Breidfors, byggnadsinspektör Nybro kommun, § 4 
Veronica Apell, miljöinspektör, § 7 - 8 
Hanna Tapper, miljöinspektör 
Agneta Turnstedt Nyström, ekonom, § 1 - 3 
Lena Limslätt-Petersson, nämndsekreterare  

Utses att justera Thomas Gustafsson (M) 
Justeringens plats och tid Rasken Emmaboda kommunhus, 2021-02-01, kl. 13.00 

Underskrifter sekreterare Paragrafer 1 - 10 
Lena Limslätt-Petersson 

ordförande 
Bo Eddie Rossbol 

justerare 
Thomas Gustafsson 

Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Nämnd/styrelse Bygg- och miljönämnden 

Sammanträdesdatum 2021-01-26 

Datum för anslags 2021-02-02 Datum för anslags 2021-02-24 
uppsättande nedtagande 

Förvaringsplats för Kansliavdelningen, Kommunledningskontoret, Emmaboda kommunhus 
protokollet 

Underskrift 
Anneli Karlsson 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(20) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-01-26 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning 

§ 1 Ekonomi – uppföljning driftbudget 2020
§ 2 Driftsöverskott från budget 2020
§ 3 Ekonomi – budget 2021
§ 4 XXXXX, bygglov för nybyggnation av enbostadshus
§ 5 XXXXX, bygglov för nybyggnation av enbostadshus
§ 6 XXXXX, bygglov för nybyggnation av enbostadshus
§ 7 XXXXX, dispens för sophämtning
§ 8 Information om pågående tillsynsärenden
§ 9 Anmälan delegationsärenden
§ 10 Övrigt



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(20) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-01-26 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 1  Dnr BMN/2020:3    041 

Ekonomi – uppföljning driftbudget 2020 

Ekonom Agneta Turnstedt Nyström redogör för ekonomirapporten per 2020-12-
31 och informerar om budget 2021. 

Beslutsunderlag 
Driftbudgetuppföljning per 2020-12-31. 
____ 

Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta 

att med kännedom anteckna ekonomirapporten per 2020-12-31 
till protokollet 

____ 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att med kännedom anteckna ekonomirapporten per 2020-12-31 
till protokollet 

____ 
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Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-01-26 
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§ 2 Dnr BMN/2020:3    041 
Dnr BMN/2021:3    041 

Driftsöverskott från budget 2020 

Bakgrund 
Emmaboda kommuns kartsystem Infovisaren är föråldrat. Detta system är uppsagt 
av Metria eftersom det ej längre uppdateras och kommer därmed att fasas ut. 
Då Bygg- och miljönämnden och även andra förvaltningar i kommunen är i stort 
behov av en karta som verktyg för vår handläggning är vi tvungna att köpa in ett 
nytt kartsystem. 

Bygg- och miljönämnden har för år 2020 gjort ett driftöverskott. Eftersom 
behovet är väldigt stort av ett kartsystem önskar bygg- och miljönämnden att 
driftöverskottet ska överföras till 2021 års budget för investering av nytt 
kartsystem. 

Beredning 
Ärendet har beretts av avdelningschef Kristina Persson. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse: Driftöverskott för bygg- och miljönämnden, Kristina Persson. 
____ 

Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta 

att 2020 års driftöverskott för bygg- och miljönämnden överförs till 2021 
års budget för att som investering köpa in ett nytt kartsystem 

____ 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att 2020 års driftöverskott för bygg- och miljönämnden överförs till 2021 
års budget för att som investering köpa in ett nytt kartsystem 

____ 
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Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 3 Dnr BMN/2021:3    041 

Ekonomi – budget 2021 

Ekonom Agneta Turnstedt Nyström redogör för budget 2021 och det ekonomiska 
utgångsläget per 2021-01-01. 

Beslutsunderlag 
Driftbudgetuppföljning per 2021-01-01. 
____ 

Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta 

att med godkännande anteckna driftbudgetuppföljning per 2021-01-01 
till protokollet 

____ 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att med godkännande anteckna driftbudgetuppföljning per 2021-01-01 
till protokollet 

____ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(20) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-01-26 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 4  Dnr BMN/2020:1309    BEN 

XXXXX, bygglov för nybyggnation av enbostadshus 

Bakgrund 
Ärendet gäller: Bygglovansökan för nybyggnation av enbostadshus. 

XXXXX har för avsikt att låta uppföra ett enbostadshus med en bostadsarea på ca 
160 kvm och en byggnadsarea på ca 192 kvm. 

Handläggning 
Per Breidfors, byggnadsinspektör Nybro kommun, har handlagt ärendet. 

Förutsättningar 
För fastigheten gäller detaljplan som vann laga kraft 2020-02-14. Detaljplanen 
medger 180 kvm bostadshus och total bebyggd yta på tomten om 280 kvm. 

Det sökta lovet avviker från bestämmelsen med 12 kvm större byggnadsarea vilket 
motsvarar ca 6,5% större än högsta tillåten area i detaljplan, i övrigt är lovet i 
enlighet med detaljplan. Avvikelsen bedöms vara liten och ej i strid med planens 
syfte i enlighet med 9 kap 31b § PBL. Avvikelsen är väl motiverad då bostaden är 
utformad för att ha särskilt god tillgänglighet, med hygienrum och sovrum som 
jämfört med hus med normal tillgänglighet är ca 10 kvm större. Den utökade 
byggnadsarean kan ej heller anses utgöra betydande olägenhet enligt 2 kap 9 § PBL. 

Berörda sakägare har getts tillfälle att yttra sig i enlighet med 9 kap 25 §PBL och 
inga negativa synpunkter har inkommit. 

Det sökta lovet anses uppfylla kraven i 8 kap PBL. 

Viktig information om ditt ärende 
 Detta lov innebär inte rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän Bygg- och

miljönämnden har gett startbesked, enligt 10 kap 3 § PBL. Om du inte
följer det ska nämnden besluta om byggsanktionsavgift.

 Observera också att nya regler gäller sedan 2019-01-01: Även om du
sedan far startbesked så far åtgärden påbörjas tidigast fyra veckor efter att
bygg- och miljönämnden kungjort det beslutet i Post- och Inrikes
Tidningar. Om åtgärden påbörjas efter att dessa fyra veckor har gått men
innan lovbeslutet har fatt laga kraft sker påbörjandet på egen risk eftersom
beslutet kan komma att upphävas om det överklagas.

 Tekniskt samråd krävs i ärendet, tid för samråd bokas hos bygg- och
miljöenheten, på telefon (0481-45381).

 Kontrollplan ska upprättas och inlämnas innan startbesked kan ges.
 Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10

kap 4 § PBL. Om du bryter mot detta ska bygg- och miljönämnden besluta
om byggsanktionsavgift enligt 9 kap 18 24 §§ PBF.
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Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-01-26 

Justerande  Utdragsbestyrkande

 Verifierad kontrollplan ska inlämnas då arbetena är färdigställda.
 Begäran om slutbesked ska lämnas till bygg- och miljönämnden då

byggnationen färdigställts.
 Faktura för avgiften skickas separat.
 Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den

dag som beslutet fått laga kraft, enligt 9 kap. 43 § PBL).
 Delgivningskvittot som du fått tillsammans med detta beslut ska

återsändas till Emmaboda kommun, Bygg- och miljönämnden, Box 54,
361 21 Emmaboda. Kvittot används av Bygg- och miljönämnden för att få
bekräftelse på att beslutet kommit fram till mottagaren.

Beslutsunderlag 
De handlingar som beslutet grundar sig på är stämplade med beslutets nummer. 

Bilagor 
Delgivningskvitto 
Hur du kan överklaga beslutet. 
Ansökningshandlingar 
____ 

Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta 

att bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt medge liten 
avvikelse avseende byggnadsarea med stöd av 9 kap 31 b § plan och 
bygglagen 2010:900 (PBL). 

att godta Vincent Johansson (certifierad N) som kontrollansvarig med 
stöd av 10 kap 9 §. 

att avgiften för ärendets handläggning är 15 990 kronor med stöd av 
kommunfullmäktiges beslut om taxa § 121, 2011-11-28. Emmaboda 
kommun tjänsteskrivelse 2 (3) Bygg- och miljönämnden. 

____ 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt medge liten 
avvikelse avseende byggnadsarea med stöd av 9 kap 31 b § plan och 
bygglagen 2010:900 (PBL) 

att godta Vincent Johansson (certifierad N) som kontrollansvarig med 
stöd av 10 kap 9 § 

att avgiften för ärendets handläggning är 15 990 kronor med stöd av 
kommunfullmäktige beslut taxa § 121, 2011-11-28. Emmaboda 
kommun tjänsteskrivelse 2 (3) Bygg- och miljönämnden 

____ 
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Hur du överklagar 
Om du vill överklaga bygg- och miljönämndens beslut ska du ställa skrivelsen till 
Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar. Skrivelsen ska dock skickas eller 
lämnas till Bygg- och miljönämnden. Överklagandet ska ha kommit in till Bygg- 
och miljönämnden, Box 54, 361 21 Emmaboda, inom tre veckor från den dag du 
fick del av detta beslut. 

Beslutet skickas till: 
 Sökande
 Kontrollansvarig



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(20) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-01-26 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 5  Dnr BMN/2021:15    BEN 

XXXXX, nybyggnation av enbostadshus 

Bakgrund 
Ärendet gäller: Bygglovsansökan för nybyggnation av enbostadshus med garage. 

Fastighet: XXXXX

XXXXX har 2021-01-08 inkommit med bygglovsansökan för nybyggnation av 
enbostadshus med en byggnadsarea på 205 kvm.

Yttrande 
Grannehörande har gjort och redovisas i bilaga 2  
Arkitekt Peter Fågelberg yttrar sig ang åtgärdens avvikelse som redovisas i bilaga 1 

Förutsättningar 
Översiktsplan för Emmaboda kommun antagen 2013 04 29 KF § 42 gäller. 

Motivering 
Två avvikelser har gjorts den första i form av ett förhöjt väggliv på den östra och 
västra fasaden mot vägen. Avvikelsen har inte gjorts för att skapa en större 
bostadsyta utan för att arkitektoniskt harmoniera med intilliggande byggnader och 
på så sätt tillgodose detaljplanens syfte. Då ca hälften av byggnaderna längs med 
Klättorps bygata är tvåvåningshus eller har förhöjda väggliv och avvikelse inte 
ändrar byggnadens höjd eller utseende så kan man anse att av avvikelsen är liten 
och av ringa betydelse och tillgodoser detaljplanens syfte.  
Den andra avvikelsen avser punktprickad mark med ledningsrätt då vatten och 
avloppsledningar ligger i marken där den tänka nybyggnationen önskas uppföras. 
Överenskommelse med ledningsrättsägare har gjorts och vatten och 
avloppsledningar ska flyttas till tomtgräns. Efter att dessa åtgärder är gjorda fyller 
den punktprickade marken inte längre något syfte och avvikelsen är av ringa 
karaktär. 

Viktig information om ditt ärende 

 Detta lov innebär inte rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän Bygg- och
miljönämnden har gett startbesked, enligt 10 kap 3 § PBL. Om du inte
följer det ska nämnden besluta om byggsanktionsavgift.

 Observera också att nya regler gäller sedan 2019-01-01: Även om du
sedan får startbesked så får åtgärden påbörjas tidigast fyra veckor efter att
bygg- och miljönämnden kungjort bygglovsbeslutet i Post- och Inrikes
Tidningar. Om åtgärden påbörjas efter att dessa fyra veckor har gått men
innan lovbeslutet har fått laga kraft sker påbörjandet på egen risk eftersom
beslutet kan komma att upphävas om det överklagas.

 Tekniskt samråd krävs i ärendet, tid för samråd bokas hos bygg- och
miljöenheten, på telefon 0471-24 90 86).
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 Kontrollplan ska upprättas och inlämnas innan startbesked kan ges.
 I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs.

Koordinater ska efter mätning redovisas till Bygg- och miljönämnden.
 Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10

kap 4 § PBL. Om du bryter mot detta ska bygg- och miljönämnden besluta
om byggsanktionsavgift enligt 9 kap 18 24 §§ PBF.

 Verifierad kontrollplan ska inlämnas då arbetena är färdigställda.
 Begäran om slutbesked ska lämnas till bygg- och miljönämnden då

byggnationen färdigställts.
 Faktura för avgiften skickas separat.
 Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den

dag som beslutet fått laga kraft, enligt 9 kap. 43 § PBL).
 Delgivningskvittot som du fått tillsammans med detta beslut ska

återsändas till Emmaboda kommun, Bygg- och miljönämnden, Box 54,
361 21 Emmaboda. Kvittot används av Bygg- och miljönämnden för att få
bekräftelse på att beslutet kommit fram till mottagaren.

Beslutsunderlag 
De handlingar som beslutet grundar sig på är stämplade med beslutets nummer. 

Bilagor 
Delgivningskvitto. 
Hur du kan överklaga beslutet. 
Ange eventuella ytterligare bilagor. 
____ 

Bo Häggbring (SD) meddelar jäv och deltar inte i ärende och beslut 

Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta 

att bevilja bygglov för nybyggnation av enbostadshus då avvikelsen bedöms 
vara liten och förenlig med detaljplanens syfte med stöd av 9 kap 31b § 
plan-  och bygglagen 2010:900 (PBL) 

att godta Vincent Johansson (certifierad N) som kontrollansvarig med stöd 
av 10 kap 9 § 

att avgiften för ärendets handläggning är 24010 kronor med stöd av 
kommunfullmäktiges beslut om taxa § 121, 2011-11-28 

____ 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att bevilja bygglov för nybyggnation av enbostadshus då avvikelsen 
bedöms vara liten och förenlig med detaljplanens syste med stöd av 9 
kap  § 31b § plan och bygglagen 2010:900 (PBL) 
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att godta Vincent Johansson (certifierad N) som kontrollansvarig 
med stöd av 10 kap 9 § 

att avgiften för ärendets handläggning är 24010 kronor med stöd av 
kommunfullmäktiges beslut om taxa § 121, 2011-11-28 

____ 

Hur du överklagar 
Om du vill överklaga bygg- och miljönämndens beslut ska du ställa skrivelsen till 
Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar. Skrivelsen ska dock skickas eller 
lämnas till Bygg- och miljönämnden. Överklagandet ska ha kommit in till 
Byggoch miljönämnden, Box 54, 361 21 Emmaboda, inom tre veckor från den 
dag du fick del av detta beslut. 

Beslutet skickas till: 
 Sökande
 Kontrollansvarig
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§ 6  Dnr BMN/2020:1303    BEN 

XXXXX, nybyggnation av enbostadshus 

Bakgrund 
Ärendet gäller: Bygglovansökan för nybyggnation av ett enplanshus. 

Fastighet: XXXXX

XXXXX har 2020-12-15 inkommit med bygglovsansökan för nybyggnation av 
enbostadshus med en byggnadsarea på 178 kvm.  

Sökande har tidigare fått förhandsbesked beviljat på gällande fastighet. 

Yttrande 
Berörda grannar har ingen erinran i ärendet. 

Förutsättningar 
Översiktsplan för Emmaboda kommun antagen 2013 04 29 KF § 42 gäller. 

Viktig information om ditt ärende 
 Detta lov innebär inte rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän Bygg- och

miljönämnden har gett startbesked, enligt 10 kap 3 § PBL. Om du inte
följer det ska nämnden besluta om byggsanktionsavgift.

 Observera också att nya regler gäller sedan 2019-01-01: Även om du
sedan får startbesked så får åtgärden påbörjas tidigast fyra veckor efter att
bygg- och miljönämnden kungjort bygglovsbeslutet i Post- och Inrikes
Tidningar. Om åtgärden påbörjas efter att dessa fyra veckor har gått men
innan lovbeslutet har fått laga kraft sker påbörjandet på egen risk eftersom
beslutet kan komma att upphävas om det överklagas.

 Tekniskt samråd krävs i ärendet, tid för samråd bokas hos bygg- och
miljöenheten, på telefon 0471-24 90 86).

 Kontrollplan ska upprättas och inlämnas innan startbesked kan ges.
 Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10

kap 4 § PBL. Om du bryter mot detta ska bygg- och miljönämnden besluta
om byggsanktionsavgift enligt 9 kap 18 24 §§ PBF.

 Verifierad kontrollplan ska inlämnas då arbetena är färdigställda.
 Begäran om slutbesked ska lämnas till bygg- och miljönämnden då

byggnationen färdigställts.
 Faktura för avgiften skickas separat.
 Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den

dag som beslutet fått laga kraft, enligt 9 kap. 43 § PBL).
 Delgivningskvittot som du fått tillsammans med detta beslut ska

återsändas till Emmaboda kommun, Bygg- och miljönämnden, Box 54,
361 21 Emmaboda. Kvittot används av Bygg- och miljönämnden för att få
bekräftelse på att beslutet kommit fram till mottagaren.
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Beslutsunderlag 
De handlingar som beslutet grundar sig på är stämplade med beslutets nummer. 

Bilagor 
Delgivningskvitto 
Hur du kan överklaga beslutet. 
____ 

Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta 

att bevilja bygglov för nybyggnation av enbostadshus med stöd av 9 kap 31 
§ plan-  och bygglagen 2010:900 (PBL)

att godta Vincent Johansson (certifierad N) som kontrollansvarig med stöd 
av 10 kap 9 § 

att avgiften för ärendets handläggning är 15990 kronor med stöd av 
kommunfullmäktiges beslut om taxa § 121, 2011-11-28 

____ 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att bevilja bygglov för nybyggnation av enbostadshus med stöd av 9 kap 
31 § plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 

att godta Vincent Johansson (certifierad N) som kontrollansvarig 
med stöd av 10 kap 9 §  

att avgiften för ärendets handläggning är 15 900 kronor med stöd 
av kommunfullmäktiges beslut om taxa § 121, 2011-11-28 

____ 
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Hur du överklagar 
Om du vill överklaga bygg- och miljönämndens beslut ska du ställa skrivelsen till 
Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar. Skrivelsen ska dock skickas eller 
lämnas till Bygg- och miljönämnden. Överklagandet ska ha kommit in till Bygg- 
och miljönämnden, Box 54, 361 21 Emmaboda, inom tre veckor från den dag du 
fick del av detta beslut. 

Beslutet skickas till: 
 Sökande
 Kontrollansvarig
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§ 7  Dnr BMN/2020:1314    HSO 

XXXXX, dispens för sophämtning 

Bakgrund 
Ansökan om uppehåll från hämtning av hushållsavfall inklusive slam kom in till 
Bygg- och miljönämnden 2020-12-21. Fastigheten är i dåligt skick och det går i 
dagsläget inte att bo på fastigheten. Idag betalar fastighetsägaren för ett osorterat 
avfallsabonnemang.  

Enligt ansökan uppkommer inget avfall på fastigheten eftersom fastigheten är 
obeboelig och endast besöks för tillsyn. Ingen övernattning sker på fastigheten. 

Bygg- och miljönämnden kan efter ansökan om uppehåll ge uppehåll i kommunal 
avfallshämtning om fastigheten inte kommer nyttjas under en sammanhängande 
tid om minst sex månader. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts av bygg- och miljöenheten. 

Motivering 
Enligt Miljöbalken får kommunen bevilja uppehåll från de lokala föreskrifterna 
om avfall. Beslutet innebär att fastighetsägaren inte behöver betala för insamling 
av hushållsavfall inklusive slamtömning. 

Bygg- och miljönämnden bedömer att villkoren för uppehåll från hämtning av 
hushållsavfall inklusive slamtömning är uppfyllda. Fastigheten är obeboelig och 
används endast för tillsyn vilket medför att inget avfall och slam uppkommer på 
fastigheten.   

Beslutsunderlag 
Ansökan om uppehåll i kommunal avfallshantering kom in till bygg- och 
miljöenheten 2020-12-21. 

Bilagor 
 Delgivningskvitto
 Hur du kan överklaga beslutet

____ 

Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta 

att bevilja XXXXX, på fastigheten XXXXX uppehåll från hämtning av 
hushållsavfall inklusive slam 

vilket även innebär att: 
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-uppehållet gäller från 2021-01-26.

-beslut om uppehåll är personligt. Om bostaden byter ägare slutar
beslutet att gälla. Förändringar ska meddelas.

-uppehåll gäller under följande förutsättningar:
a) Du använder inte bostaden på grund av att den är obeboelig.
b) Bostaden besöks bara för tillsyn utan övernattningar.

-beslutet gäller i 5 år.

-beslutet fattas med stöd av 15 kap 24-25 §§ Miljöbalken (1998:808),
Föreskrifter om avfallshantering i Emmaboda kommun 2020-04-01, 26,
33a-b och 34 §§.

att avgiften för ärendets handläggning är enligt kommunens taxa 
(1*timtaxa) 935 kronor, faktura skickas separat. 

____ 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att bevilja XXXXX, på fastigheten XXXXX uppehåll från hämtning av 
hushållsavfall inklusive slam 

vilket även innebär att: 

-uppehållet gäller från 2021-01-26.

-beslut om uppehåll är personligt. Om bostaden byter ägare slutar
beslutet att gälla. Förändringar ska meddelas.

-uppehåll gäller under följande förutsättningar:
a) Du använder inte bostaden på grund av att den är obeboelig.
b) Bostaden besöks bara för tillsyn utan övernattningar.

-beslutet gäller i 5 år.

-beslutet fattas med stöd av 15 kap 24-25 §§ Miljöbalken (1998:808),
Föreskrifter om avfallshantering i Emmaboda kommun 2020-04-01, 26,
33a-b och 34 §§.

att avgiften för ärendets handläggning är enligt kommunens taxa 
(1*timtaxa) 935 kronor, faktura skickas separat. 

____ 
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Information 
Detta beslut innebär att ditt avfallskärl hämtas av Emmaboda Energi & Miljö AB 
och om det finns ett slamtömningsabonnemang för fastigheten så upphör det 
under perioden.  

Sökanden ansvarar själv för att ta kontakt med Bygg- och miljönämnden för 
eventuell förlängning av tiden för uppehåll. Ansökan om ny uppehållsperiod ska 
lämnas in senast 6 veckor innan tiden för uppehåll löper ut. 

Tänk på att när fastigheten börjar användas för boende igen ska det också finnas 
ett enskilt avlopp som uppfyller dagens krav på rening. De tillstånd som krävs för 
enskilda avlopp söks hos Bygg- och miljönämnden. 

Även om du i och med detta beslut om uppehåll från hämtning av hushållsavfall 
inklusive slam inte behöver betala för avfallsinsamlingen så är du alltid skyldig att 
betala grundavgiften. Grundavgiften är till för att finansiera skötseln av 
återvinningscentral och hantering av grovavfall. 
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§ 8

Information om pågående tillsynsärenden 

Avdelningschef Kristina Persson lämnar information om pågående 
tillsynsärenden. 
____ 

Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta 

att med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 
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§ 9 Dnr BMN/2020:4    002 
Dnr BMN/2021:4    002 

Anmälan delegationsärenden 

Delegationsbeslut fattade av bygg- och miljönämndens tjänstemän samt i 
förekommande fall ordförande, enligt beslutad delegationsordning. 

Delegationsbeslut enligt förteckning. 
____ 

Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta 

att godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut 
____ 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut 
____ 

Förteckning finns tillgänglig på bygg- och miljöenheten. 
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§ 10

Övrigt 

Avdelningschef Kristina Persson lämnar information om pågående arbete med att 
revidera bygg- och miljönämndens delegationsordning och reglemente. 

Information lämnas även om bygglov gällande skyltar. 
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