
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2022-03-14 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Plats och tid Sammanträdesrum Pentagon, Räddningstjänsten, Emmaboda 
2022-03-14 kl. 13:00 – 16:00 

Beslutande Bo Eddie Rossbol, (-) ordförande 
Erling Karlsson (C) 
Thomas Gustafson (M), 1:e vice ordförande 
Kathryn Nilsson (S), ersättare för Kent-Göran Karlsson (-) 
Per Adolfsson (S), 2:e vice ordförande 
Gullvi Dahllöf (S) 
Per Engström (S), ersättare för Christer Norrby (S)  
Yngve Karlsson (S), ersättare för Zeljka Krajinovic, (S) 
Bo Häggbring (SD), ersättare för Tony Johansson, (SD)  

Övriga deltagande Mia Blomberg, livsmedelsinspektör, § 29-33 
Per-Ola Risenberg, miljöinspektör § 26-33 
Mikael Jönsson, miljöinspektör § 26-33 
 Leila Jafari, bygglovshandläggare § 26-33 
Joakim Perlandius, praktikant § 26-33 
Anneli Karlsson, nämndsekreterare 

Utses att justera Per Engström (S)  
Justeringens plats och tid Kommunledningskontorets kansliavdelning, Emmaboda kommunhus, 2022-03-16 kl. 08:00 

Underskrifter sekreterare Paragrafer 26 - 35 
Anneli Karlsson 

ordförande 
Bo Eddie Rossbol 

justerare 
Per Engström 

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

Nämnd/styrelse Bygg- och miljönämnden 

Sammanträdesdatum 2022-03-14 

Datum för anslags 2022-03-16 Datum för anslags 2022-04-07 
uppsättande nedtagande 

Förvaringsplats för Kansliavdelningen, Kommunledningskontoret, Emmaboda kommunhus 
protokollet 

Underskrift 
Anneli Karlsson 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(18) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2022-03-14 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning 

§ 26 Ekonomisk uppföljning 2022
§ 27 Verksamhetsplan 2022-2023
§ 28 XXXXX, djurhållning inom område med detaljplan
§ 29 XXXXX, ansökan om rivningslov
§ 30 XXXXX, ansökan om bygglov för enbostadshus
§ 31 Information om livsmedelsprojekt 2021
§ 32 Information om pågående tillsynsärenden
§ 33 Information om kartvisningssystemet Geosecma
§ 34 Delegationsärenden
§ 35  Meddelanden



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(18) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2022-03-14 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 26  Dnr BMN/2022:3   041 

Ekonomisk uppföljning 2022  

Driftbudgetuppföljning för 2022 

2022-01-01 – 2022-02-28 Utfall Ackumulerad 
budget 

Avvikelse – 
utfall/budget 

Bygg & miljönämnd -60 -58 -2

Byggavdelning 29 -5 34 

Bostadsanpassning -52 -216 164 

Miljöavdelning -683 -679 -4

Energibidrag -25 -6 -19

Kart & mät -223 -208 -15

TOTALT -1 015 -1 172 157 

Investeringsuppföljning för 2022 

Investeringsprojekt Utfall Budget 

300 000 

TOTALT 0 300 000 

Beslutsunderlag 
Driftbudgetuppföljning per 2022-02-28. 
____ 

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 
____ 

Beslutet skickas till: 
Ekonom 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(18) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2022-03-14 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 27  Dnr BMN/2022:171   012 

Verksamhetsplan 2022-2024 

Bakgrund 
Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) 1:8 § ska tillsynsmyndigheten för varje 
verksamhetsår upprätta en samlad  verksamhetsplan som omfattar myndighetens 
alla ansvarsområden. 

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan visar verksamhetens egna mål och 
visioner för arbetet  med miljö, livsmedel och byggnation. 

Verksamhetsplanen är ett levande dokument som regelbundet kommer uppdateras 
och revideras på nytt varje år. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan 2022-2024. 
____ 

Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta 

att godkänna verksamhetsplanen för 2022-2024 
____ 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att  godkänna verksamhetsplanen för 2022-2024 
____ 

Beslutet skickas till: 
Bygg- och miljöenheten 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(18) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2022-03-14 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 28  Dnr BMN/2021:1002   480 

XXXXX, djurhållning inom område med detaljplan 

Bakgrund 
Sökande ansökte 2021-12-10 om tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt 
område på fastigheten XXXXX. Ansökan avsåg hållande av 15 höns,  
1 tupp samt 3 ankor. Det framgår också att tupp inte är planerat men att det kan bli 
så om sökanden kläcker fram kycklingar från avelsägg. Vidare anges att ankorna 
kommer att ha tillgång till damm om/när dessa införskaffas.  

Tillståndsplikt råder för djurhållning inom detaljplanelagt område, bl.a. hållande 
av fjäderfä som inte är sällskapsdjur, vilket det är fråga om för den ansökta 
verksamheten.  

Det framgår av ansökan att sökande avser att hålla djuren i ett hönshus med 
tillgång till hönsgård under dygnets ljusa timmar när det inte finns risk för 
fågelinfluensa eller kalla temperaturer. Vidare framgår också att hönsgården är 
gemensam med granntomten. Vatten kommer att tas från det egna bostadshuset, 
beläget ett tiotal meter från hönshuset, och man avser att transportera gödsel till en 
ladugård drygt 500 meter bort. Här finns enligt ansökan en gjuten gödselplatta på 
50 m². Gödseln avser man efter bränning att använda i egna odlingar.  

Med anledning av ansökan har bygg- och miljöenheten 2021-12-16 remitterat 
ansökan till tre av de närmaste fastigheterna. Några synpunkter inkom inte. 

Bygg- och miljöenheten har 2022-01-11 tillskrivit sökande och begärt att få veta 
vart gödseln från djurhållningen var tänkt att transporteras vilket inte riktigt 
framgick av ansökan. Sökande har 2022-01-31 redogjort för hur gödsel-
hanteringen var tänkt att skötas. 

Tillstånd för fjäderfä inom detaljplanelagt område ges normalt till höns om risken 
för olägenhet för människors hälsa och miljön inte bedöms riskera uppstå. 
Däremot undviker miljö- och hälsoskyddsmyndigheterna ofta att lämna tillstånd 
för hållande av tupp på grund av risken för störande ljud till omgivningen. Bygg- 
och miljöenheten har därför 2022-02-07 kommunicerat med sökanden om att 
bygg- och miljönämnden lämnar tillstånd för hållande av 15 hönor och 3 ankor 
men avslår ansökan om hållande av tupp eftersom en tupp lätt ger upphov till 
störande ljud vilket kan leda till olägenheter i närområdet. Sökanden inkom med 
svar 2022-02-15 och förklarade då att djurhållningen ska vara gemensam med tre 
andra bostadsfastigheter Sökanden har 2022-02-28 också inkommit med intyg 
från ytterligare fyra fastighetsägare i närområdet där man på samtliga adresser inte 
har några invändningar mot den ansökta djurhållningen. I övrigt finns några 
fritidsbostäder i grannskapet vars ägare sökanden inte har kunnat nå. Sökanden 
har också som en försiktighetsåtgärd föreslagit en begränsning av djurens tillträde 
till hönsgården till kl. 07-20 vardagar och kl. 09-20 på helger.  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(18) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2022-03-14 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Motivering 
Bygg- och miljöenheten bedömer det som möjligt att bedriva den ansökta 
verksamheten under förutsättning att tillräckliga försiktighetsmått vidtas för 
undanröjande av risk för människors hälsa och miljön. 

Lagar och föreskrifter 
Enligt 3 § Emmaboda kommuns lokala förskrifter för att skydda människors hälsa 
och miljön krävs tillstånd för att inom område med detaljplan hålla bl.a. fjäderfä 
som inte är sällskapsdjur. Det framgår också att tillstånd inte krävs för att hålla 
maximalt 5 hönor.   

Enligt 2 kap. 2 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd skaffa sig den kunskap som behövs kunskap som 
behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att 
skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. 

Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet vidta de 
försiktighetsmått som behövs för att förebygga olägenhet.  

Krav enligt 2 kap. 2-3 §§ miljöbalken gäller i den utsträckning det inte kan anses 
orimligt att uppfylla dem (2 kap. 7 § miljöbalken).  

Av 9 kap. 3 § miljöbalken framgår med en olägenhet för människors hälsa avses 
en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan 
menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.  

Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden 
och förbud som behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken samt föreskrifter m.m. 
ska följas.      

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts av bygg- och miljöenheten och beretts av bygg- och 
miljönämndens presidium på deras beredning. 

Förvaltningens roll 
Bygg- och miljöenheten har att tillse att miljöbalken, tillhörande förordning för 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt de lokala föreskrifterna efterlevs.  

Beslutsunderlag 
Ansökan inkommen 2021-12-10. 
Bygg- och miljöenhetens kommunicering av 2022-02-07. 
Sökandes svar från 2022-02-15 och komplettering på detta svar från 2022-02-28. 
Tjänsteskrivelse med förslag till beslut om tillstånd för djurhållning inom område 
med detaljplan, fastigheten XXXXX. 
____ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(18) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2022-03-14 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta 

att  bevilja FÖRNAMN EFTERNAMN (ÅÅMMDD-NNNN) 
tillstånd att på fastigheten XXXXX hålla 
15 höns, 1 tupp och 3 ankor  

Tillståndet gäller med följande villkor: 

• Verksamheten ska bedrivas i enlighet med ansökan

 • Djuren ska hållas inomhus mellan kl. 20:00 och 07:00 på vardagar
samt mellan kl. 20:00 och 09:00 på lördagar, söndagar och helgdagar

Skulle risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön, uppstå i omgivningen 
från verksamheten, kan bygg- och miljönämnden besluta om ytterligare 
försiktighetsmått, eller förbud, för verksamheten eller delar av den.  
____ 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att  bevilja FÖRNAMN EFTERNAMN (ÅÅMMDD-NNNN) 
tillstånd att på fastigheten XXXXX hålla 
15 höns, 1 tupp och 3 ankor  

Tillståndet gäller med följande villkor: 

• Verksamheten ska bedrivas i enlighet med ansökan

 • Djuren ska hållas inomhus mellan kl. 20:00 och 07:00 på vardagar
samt mellan kl. 20:00 och 09:00 på lördagar, söndagar och helgdagar

Skulle risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön, uppstå i omgivningen 
från verksamheten, kan bygg- och miljönämnden besluta om ytterligare 
försiktighetsmått, eller förbud, för verksamheten eller delar av den.  
____ 

Bilagor: 
Delgivningskvitto 
Överklagandehänvisning 

Beslutet skickas till: 
Sökande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(18) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2022-03-14 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 29  Dnr BMN/2022:120   BRI

XXXXX, ansökan om rivningslov 

Bakgrund 
Ärendet gäller:  
Ansökan om rivningslov. 

Fastighet: XXXXX 

Ansökan kom in till bygg- och miljönämnden 2022-02-04 och avser rivning av 
enbostadshus.  

Yttrande 
Berörda grannar har ingen erinran i ärendet. 

Miljöenheten yttrar sig angående rivningslov. 

Förutsättningar 
Översiktsplan för Emmaboda kommun antagen i kommunfullmäktige 2013-04-29 
§ 42 gäller.

Fastigheten ligger inte inom detaljplan men inom område för sammanhållen bebyggelse. 

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

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).

 Rivningsplan ska upprättas och inlämnas innan startbesked kan ges.
 Verifierad rivningsplan 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).
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Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2022-03-14 

Justerande  Utdragsbestyrkande

 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.

____ 

Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta 

att bevilja rivningslov för enbostadshus med stöd av 
9 kap 10 § 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 8 619 kronor med stöd av 
kommunfullmäktiges beslut om taxa § 121, 2011-11-28 

____ 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att med hänvisning till 9 kap 10 § 2 st PBL inte fatta beslut i ärendet 
eftersom beslut inte erfordras i och med att fastigheten inte ligger 
inom detaljplan samt att Emmaboda kommun inte har någon utökad 
lovplikt i sina områdesbestämmelser 

att överlämna ärendet till bygg- och miljöenheten för vidare 
kommunicering med fastighetsägarna 

____ 

Bilagor: 
Delgivningskvitto 
Överklagandehänvisning 

Beslutet skickas till: 
Sökande 
Kontrollansvarig 
Emmaboda Energi 
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Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2022-03-14 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Du kan överklaga beslutet 
Om du inte är nöjd med beslutet kan du skriftligen överklaga beslutet hos 
Länsstyrelsen i Kalmar län. Observera att du ska skicka eller lämna in ditt 
överklagande till Bygg- och miljönämnden, Emmaboda kommun, Box 54, 361 21 
Emmaboda. Bygg- och miljönämnden prövar då om överklagandet har kommit in 
i rätt tid innan det skickas vidare till Länsstyrelsen i Kalmar län. Bygg- och 
miljönämnden kan även välja att ändra beslutet. 

Tiden för överklagande 
Ditt överklagande måste ha kommit in till bygg- och miljönämnden inom tre 
veckor från den dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan 
överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att 
utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det 
länsstyrelsen som beslutar om tiden kan förlängas eller inte. 

Vad ditt överklagande ska innehålla 
 vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer,
 hur du vill att beslutet ska ändras,
 varför du anser att bygg- och miljönämndens beslut är felaktigt,
 din namnunderskrift,

samt: 
 ditt namn och din adress,
 telefonnummer och e-post där du kan nås,
 eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka

handlingar till dig.

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din mening, bör du skicka 
med kopior på dessa. 

Ombud 
Du har rätt att anlita ett ombud som kan sköta överklagandet åt dig. I så fall ska 
ombudet underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge 
sitt namn, adress och telefonnummer. 

Ytterligare upplysningar 
Behöver du veta mer om hur du ska göra går det bra att ringa till Bygg- och 
miljöenheten via kommunens växel på telefonnummer 0471-24 90 00. Fråga efter 
ärendets handläggare. 
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Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 30  Dnr BMN/2022:121   BEN 

XXXXX, ansökan om bygglov för enbostadshus 

Bakgrund 
Ärendet gäller:  
Bygglovsansökan för enbostadshus. 

Fastighet: XXXXX

Ansökan kom in till bygg- och miljönämnden 2022-02-04 och avser nybyggnation 
av enbostadshus. 

Yttrande 
Berörda grannar har ingen erinran i ärendet. 

Miljöenheten yttrar sig angående lösning för avlopp och de bedömer att det går att 
ordna avlopp på platsen.  

Förutsättningar 
Översiktsplan för Emmaboda kommun antagen i kommunfullmäktige 2013-04-29 
§ 42 gäller.

Fastigheten ligger inte inom detaljplan men inom område för sammanhållen bebyggelse. 

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

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.
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Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2022-03-14 

Justerande  Utdragsbestyrkande

 Begäran om slutbesked ska lämnas till bygg- och miljönämnden då
byggnationen färdigställts.

 Innan ett enskilt avlopp görs eller ändras ska separat tillstånd/godkännande
fås från miljöenheten på Emmaboda kommun.

 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.

____ 

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 20 414 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 20 414 kronor med stöd av 
kommunfullmäktiges beslut om taxa § 121, 2011-11-28 

____ 

Bilagor: 
Delgivningskvitto 
Överklagandehänvisning 

Beslutet skickas till: 
Sökande 
Kontrollansvarig 
Emmaboda Energi 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(18) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2022-03-14 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Du kan överklaga beslutet 
Om du inte är nöjd med beslutet kan du skriftligen överklaga beslutet hos 
Länsstyrelsen i Kalmar län. Observera att du ska skicka eller lämna in ditt 
överklagande till Bygg- och miljönämnden, Emmaboda kommun, Box 54, 361 21 
Emmaboda. Bygg- och miljönämnden prövar då om överklagandet har kommit in 
i rätt tid innan det skickas vidare till Länsstyrelsen i Kalmar län. Bygg- och 
miljönämnden kan även välja att ändra beslutet. 

Tiden för överklagande 
Ditt överklagande måste ha kommit in till bygg- och miljönämnden inom tre 
veckor från den dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan 
överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att 
utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det 
länsstyrelsen som beslutar om tiden kan förlängas eller inte. 

Vad ditt överklagande ska innehålla 
 vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer,
 hur du vill att beslutet ska ändras,
 varför du anser att bygg- och miljönämndens beslut är felaktigt,
 din namnunderskrift,

samt: 
 ditt namn och din adress,
 telefonnummer och e-post där du kan nås,
 eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka

handlingar till dig.

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din mening, bör du skicka 
med kopior på dessa. 

Ombud 
Du har rätt att anlita ett ombud som kan sköta överklagandet åt dig. I så fall ska 
ombudet underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge 
sitt namn, adress och telefonnummer. 

Ytterligare upplysningar 
Behöver du veta mer om hur du ska göra går det bra att ringa till Bygg- och 
miljöenheten via kommunens växel på telefonnummer 0471-24 90 00. Fråga efter 
ärendets handläggare. 
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2022-03-14 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 31

Information om livsmedelsprojekt 2021 

Livsmedelsinspektör Mia Blomberg lämnar information om livsmedelsprojekt 
2021. 
____ 

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 
____ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(18) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2022-03-14 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 32

Information om pågående tillsynsärenden 

De på mötet närvarande tjänstemännen 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 
____ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(18) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2022-03-14 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 33

Information om kartvisningssystemet Geosecma 

Miljöinspektör Per-Ola Risenberg lämnar information om kartvisningssystemet 
Geosecma. 
____ 

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 
____ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(18) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2022-03-14 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 34  Dnr BMN/2022:4    002 

Anmälan delegationsärenden 

Delegationsbeslut fattade av bygg- och miljönämndens tjänstemän 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 samt 
kommunledningskontorets kansliavdelning. 
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Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2022-03-14 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 35

Meddelanden 

Dnr BMN/2015:55   HAA 

Bestridande av beslut samt överklagan inlämnade till bygg- och miljönämnden. 

Dnr BMN/2015:56   HAA 

Bestridande av beslut samt överklagan inlämnade till bygg- och miljönämnden. 
____ 

Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta 

att med kännedom lägga meddelandena till protokollet 
____ 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att  med kännedom lägga meddelandena till protokollet 
____ 
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