
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(26) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-03-15 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Plats och tid Dackesalen i Folkets Hus, Emmaboda, 2021-03-15 kl. 13:15 – 16:00 

Beslutande Bo Eddie Rossbol, (BA) ordförande 
Erling Karlsson (C) 
Thomas Gustafson, (M) 
Kent-Göran Karlsson, (BA) 
Per Adolfsson (S) 
Gullvi Dahllöf (S) 
Christer Norrby (S)  
Bo Häggbring (SD), ersättare för Tony Johansson, (SD) 

Övriga deltagande Per-Ola Risenberg, miljöinspektör 
Chris Symbonis, byggnadsinspektör 
Anneli Karlsson, nämndsekreterare 

Utses att justera Erling Karlsson (C) 
Justeringens plats och tid Sammanträdesrum Rasken, Emmaboda kommunhus, 2021-03-19, kl. 07.30 

Underskrifter sekreterare Paragrafer 27 - 39 
Anneli Karlsson 

ordförande 
Bo Eddie Rossbol 

justerare 
Erling Karlsson 

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

Nämnd/styrelse Bygg- och miljönämnden 

Sammanträdesdatum 2021-03-15 

Datum för anslags 2021-03-19 Datum för anslags 2021-04-10 
uppsättande nedtagande 

Förvaringsplats för Kansliavdelningen, Kommunledningskontoret, Emmaboda kommunhus 
protokollet 

Underskrift 
Anneli Karlsson 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(26) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-03-15 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning 

§ 27 XXXXX, bygglovsansökan för enbostadshus
§ 28 XXXXX, bygglovsansökan för enbostadshus
§ 29 XXXXX, bygglovsansökan för enbostadshus
§ 30 XXXXX, bygglovsansökan för marklov
§ 31 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag (sekretess)
§ 32 Delegation till räddningstjänsten (information)
§ 33 Uppföljning LUPP 2018
§ 34 Granskning av inköp och upphandling
§ 35 Information om pågående tillsynsärenden
§ 36 Anmälan delegationsärenden
§ 37 Anmälan ordförandebeslut
§ 38 Anmälan meddelanden
§ 39 Övrigt



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(26) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-03-15 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 27  Dnr BMN/2021:125    BEN 

XXXXX, bygglovsansökan för enbostadshus 

Bakgrund 
Sökande XXXXX 
Ärendet gäller: Bygglovansökan för enbostadshus. 
Fastighet: XXXXX 

Ansökan kom in till bygg- och miljönämnden 2021-02-08 och avser nybyggnation 
av enbostadshus om 129 kvm plus 18 kvm. 

Inga avvikelser från detaljplan. 

Förutsättningar 
För fastigheten gäller detaljplan fastställd 1985-04-25. 

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.
 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.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(26) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-03-15 

Justerande  Utdragsbestyrkande

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 carport med 
stöd av 9 kap 30 § 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 15995 kronor med stöd av 
kommunfullmäktiges beslut om taxa § 121, 2011-11-28 

____ 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att  bevilja bygglov för nybyggnation av enbostadshus med carport med 
stöd av 9 kap 30 § 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 15995 kronor med stöd av 
kommunfullmäktiges beslut om taxa § 121, 2011-11-28 

____ 

Beslutet skickas till: 
 Sökande
 Kontrollansvarig



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(26) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-03-15 

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. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(26) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-03-15 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 28  Dnr BMN/2021:71   BEN 

XXXXX, bygglovsansökan för enbostadshus 

Bakgrund 
Sökande: XXXXXoch XXXXX. 
Ärendet gäller: Bygglovansökan för enbostadshus och garage. 
Fastighet: XXXXX (ny fastighetsbeteckning kommer att bli XXXXX). 

Ansökan kom in till bygg- och miljönämnden 2021-01-26 och avser nybyggnation 
av enbostadshus om 190 kvm + 57 kvm. Ärendet var komplett 2021-02-25. 

Inga avvikelser från detaljplan. 

Förutsättningar 
För fastigheten gäller detaljplan som vunnit laga kraft 1985-04-25. 

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.
 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.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(26) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-03-15 

Justerande  Utdragsbestyrkande

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 samt garage med 
stöd av 9 kap 30 § plan  och bygglagen 2010:900 (PBL) 

att godta Owe Adolfsson (certifierad K) 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 samt garage med 
stöd av 9 kap 30 § plan  och bygglagen 2010:900 (PBL) 

att godta Owe Adolfsson (certifierad K) 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 

____ 

Beslutet skickas till: 
 Sökande
 Kontrollansvarig



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(26) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-03-15 

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. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(26) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-03-15 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 29  Dnr BMN/2021:194   BEN 

XXXXX, bygglovsansökan för enbostadshus 

Bakgrund 
Sökande XXXXX 
Ärendet gäller: Bygglovansökan för enbostadshus. 
Fastighet: XXXXX. 

Ansökan kom in till bygg- och miljönämnden 2021-03-02 och avser 
Bygglovsansökan för nybyggnation av enbostadshus om 174 kvm. 
Inga avvikelser från detaljplan. 

Förutsättningar 
För fastigheten gäller detaljplan fastställd 1985-04-25. 

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.
 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.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(26) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-03-15 

Justerande  Utdragsbestyrkande

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 
30 § plan  och bygglagen 2010:900 (PBL) 

att godta Azra Omic (certifierad N ) som kontrollansvarig med stöd av 
10 kap 9 § 

att avgiften för ärendets handläggning är 15995 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 
30 § plan  och bygglagen 2010:900 (PBL) 

att godta Azra Omic (certifierad N ) som kontrollansvarig med stöd av 
10 kap 9 § 

att avgiften för ärendets handläggning är 15995 kronor med stöd av 
kommunfullmäktiges beslut om taxa § 121, 2011-11-28 

____ 

Beslutet skickas till: 
 Sökande
 Kontrollansvarig



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(26) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-03-15 

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. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(26) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-03-15 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 30  Dnr BMN/2020:1230     BMA 

XXXXX, ansökan om marklov 

Bakgrund 
Sökande: XXXXX
Ärendet gäller: Ansökan om marklov 
Fastighet: XXXXX 

Ansökan kom in till bygg- och miljönämnden 2020-11-26 och avser 
uppställningsplats för Foodtruck. Ärendet var komplett 2021-03-02. 

Yttrande 
Trafikverket har yttrat sig angående avstånd till vägen som nu kommer att ökas 
med 3 meter för att uppfylla kravet på 8 meter.  
Övriga grannar är utan erinran. 

Förutsättningar 
För fastigheten gäller detaljplan fastställd 1967-09-22. 

Motivering 
Detaljplanen för fastigheten är TM vilket står för område för motortrafikändamål. 
Trots att åtgärden inte stöds av detaljplanen så kan man anse att 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 och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.
 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 marklovet i fem år från den

dag som beslutet fått laga kraft, enligt 9 kap. 43 § PBL).



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(26) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-03-15 

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.

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 marklov för uppställningsplats då avvikelsen bedöms vara liten 
och förenlig med detaljplanens syfte med stöd av 9 kap 31b § plan  och 
bygglagen 2010:900 (PBL) 

att avgiften för ärendets handläggning är 2120 kronor med stöd av 
kommunfullmäktiges beslut om taxa § 121, 2011-11-28 

____ 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

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

att avgiften för ärendets handläggning är 2120 kronor med stöd av 
kommunfullmäktiges beslut om taxa § 121, 2011-11-28 

____ 

Beslutet skickas till: 
 Sökande
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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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§ 31  Dnr BMN/XXXXX 

Bostadsanpassningsbidrag (sekretess) 
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§ 32  Dnr BMN/2021:176     002 

Delegation till Räddningstjänsten (information) 

Chris Symbonis, byggnadsinspektör, informerar om förslag att lämna delegation 
till Räddningstjänstens brandskyddskontrollanter att kunna skriva föreläggande 
utifrån Plan- och bygglagen.  
____ 

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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§ 33 Dnr BMN/2021:123     230 

Uppföljning LUPP 2018 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen tog 2020-04-07 § 44 beslut om att uppdra till samtliga nämnder 
att aktivt arbeta för ett förbättrat resultat utifrån Lupp 2018 samt att uppdra till 
nämnderna att delta i återrapportering till uppföljning som kommer att användas för 
analys och jämförelseunderlag till kommande Lupp undersökning hösten 2021. 

Bygg- och miljönämnden har 2021-02-01 fått frågor av Folkhälsosamordnare 
Louise Sandqvist som ska besvaras senast 2021-03-31. Frågorna är: 

 Hur har nämnden aktivt arbetat för ett förbättrat resultat utifrån LUPP
2018?

 Vilka åtgärder/insatser har gjorts?
 Har ni redan nu sett några effekter av åtgärderna/insatserna?
 Vilken fortsatt effekt ser ni av åtgärderna/insatserna?

Sammanfattning 
En bra start i livet för barn ökar möjligheterna till en god hälsa . En hälso-
främjande miljö kan påverka barns fysiska, psykiska, kognitiva och sociala hälsa 
och utveckling positivt. Samtidigt kan förekomsten av olika miljöfaktorer både 
inomhus och utomhus påverka hälsan negativt. Det miljörelaterade folkhälso-
arbetet handlar därför både om att främja förutsättningarna för en miljö som bidrar 
till en god och jämlik hälsa, och om att identifiera hälsorisker i den fysiska miljön. 
Kemikalier i skola och förskola har också en betydelse för barnens totala 
exponering eftersom mycket tid tillbringas i dessa lokaler. Barn tillbringar idag 
sin mesta tid inomhus i olika miljöer som också har stor betydelse för deras 
exponering för olika miljöfaktorer. 

Förvaltningens roll 
Bygg- och miljönämnden jobbar som tillsynsmyndighet kontinuerligt och aktivt 
med att bedriva tillsyn av hälsoskydd. Arbetet omfattar tillsyn av både inom- och 
utomhusmiljöer i offentliga lokaler såsom skolor, förskolor, idrottsanläggningar 
samt de utrymmen som tillagar och serverar mat till barn och ungdom på 
respektive enhet i kommunen. 

Bygg- och miljönämnden utövar även tillsyn i flerbostadshus där barn och 
ungdomar bor. Där kontrolleras inomhusmiljön som ventilation och radon. 

Det är svårt att se om våra insatser i form av tillsyn har haft någon effekt. Vår roll 
är dock som tillsynsmyndighet att fortsatt bedriva löpande tillsyn inom dessa 
områden så att dess miljöer är säkra och hälsosamma för barn att vistas i och att 
de inte utgör någon risk för hälsa och miljö.  
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Beslutsunderlag 
Sammanställning av arbetet med ungas situation i samhället. 
Dnr KS/2017:503 Beslut  2020-04-07 §44. 
____ 

Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta 

att ta detta yttrande som sitt eget och skicka det till kommunstyrelsen 
____ 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att ta detta yttrande som sitt eget och skicka det till kommunstyrelsen 
____ 

Beslutet skickas till: 
 Kommunstyrelsen
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§ 34  Dnr BMN/2021:143     007 

Granskning av inköp och upphandling 

Bakgrund 
Kommunens revisorer har gett revisionsbyrån PwC i uppdrag att granska inköp 
och upphandling. Granskningen har sammanställts i en revisionsrapport som har 
överlämnats till kommunstyrelsen, bildningsnämnden, socialnämnden, teknik- och 
fritidsnämnden, bygg-och miljönämnden samt för kännedom till 
kommunfullmäktiges presidium. 

I samband med överlämnandet av PwC:s revisionsrapport har kommunens 
revisorer meddelat att de önskar få svar från kommunstyrelsen och nämnderna 
innehållande en redogörelse för vad de avser göra för att åtgärda de påpekanden 
som görs i revisionsrapporten.  

Ärendets beredning 
Beredningen av ärendet har utförts av kommunledningskontorets ekonomi-
avdelning, kansliavdelning och respektive förvaltning. Revisionsrapporten har 
gåtts igenom och svar har sammanställts av redovisningsekonom, nämnd-
sekreterare samt berörd förvaltningschef/avdelningschef.  

Revisionsfrågor och revisionell bedömning 
Syftet med revisionen har varit att säkerställa att kommunstyrelsen och nämnd-
erna hanterar upphandling och inköp ändamålsenligt och med tillräcklig intern 
kontroll. Utgångspunkten för bedömningen har varit följande fem revisionsfrågor: 

1. Finns ändamålsenliga riktlinjer/principer inom området?
2. Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning för upphandling och inköp?
3. Finns en ändamålsenlig avtalshantering, samt rutiner för att säkerställa

att avtal finns för väsentliga inköpsområden?
4. Finns rutiner för att säkerställa en god intern kontroll?
5. Sker inköp och avrop i ett antal utvalda ärenden i enlighet med lagkrav och

beslutade riktlinjer?

Den genomförda granskningen har resulterat i en samlad revisionell bedömning 
att kommunstyrelsen och nämndernas hantering av upphandling och inköp inte är 
helt ändamålsenlig samt att den inte sker med tillräcklig intern kontroll. Utfallet 
av granskningen sett utifrån revisionsfrågorna visar att i förhållande till de fyra 
första frågorna har kommunen delvis ändamålsenlig hantering och intern kontroll. 
I förhållande till den femte och sista frågan anses detta vara uppfyllt.  

Konsekvensbeskrivning 
Att vidta föreslagna åtgärder i enlighet med de påpekanden som har gjorts i 
revisionsrapporten är nödvändigt för att säkerställa att kommunstyrelsens och 
nämndernas hantering av upphandling och inköp är ändamålsenlig och sker med 
tillräcklig intern kontroll. 
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Åtgärder 
Bygg- och miljöenheten arbetar aktivt med att följa Lagen om offentlig upp-
handling (LOU) och de riktlinjer som finns i Emmaboda kommun. Eftersom 
bygg- och miljöenheten är en egen tillsynsmyndighet utan underställda 
verksamheter genomförs inga omfattande inköp eller upphandlingar. I förhållande 
till de inköp och upphandlingar som har genomförts har regler och rutiner följts 
och det finns kontroll över vilka som gör inköp och upphandlingar.  

En översyn har 2019 gjorts av rutiner och behörigheter gällande vilka som gör 
inköp och upphandling, och berörd personal har varit på utbildning i vilka rutiner 
och regler som gäller. 

Bygg- och miljöenheten ser positivt på det förslag som är framtaget gällande ny 
upphandlingspolicy med tillhörande tillämpningsanvisningar och ser fram emot 
att få genomgångar av det som har uppdaterats på området inköp och 
upphandlingar. 

Sammanfattning 
Genomförd granskning av kommunstyrelsens och nämndernas hantering av 
upphandling och inköp visar att denna inte är helt ändamålsenlig samt att den inte 
sker med tillräcklig intern kontroll. Arbetet med att åtgärda detta pågår redan och 
kommer inom kort att vara slutfört.  

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport: Granskning av upphandling och inköp, Emma Ekstén, revisor 
PwC, och Josefine Bennet, revisor PwC. 

Missiv: Granskning av inköp och upphandling. 
____ 

Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta 

att fastställa svaret till kommunens revisorer och ta det som sitt eget 
____ 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att fastställa svaret till kommunens revisorer och ta det som sitt eget 
____ 

Beslutet skickas till: 
 Kommunens revisorer



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(26) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-03-15 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 35

Information om pågående tillsynsärenden 

Per-Ola Risenberg, miljöinspektör 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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§ 36  Dnr BMN/2021:4    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. 
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§ 37  Dnr BMN/2021:4    002 

Anmälan ordförandebeslut 

Delegationsbeslut fattade av bygg- och miljönämndens ordförande enligt beslutad 
delegationsordning. 

Delegationsbeslut enligt separat redovisning rörande bygglovsansökan  för 
utvändig ändring, dnr. BMN/2021:92 BAN. 
____ 

Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta 

att godkänna redovisningen av anmälda ordförandebeslut 
____ 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att  godkänna redovisningen av anmälda ordförandebeslut 
____ 
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§ 38

Anmälan meddelanden 

Dnr BMN/2021:5     400 

Länsstyrelsen i Kalmar län har meddelat beslut att lämna tillstånd till reparation 
av orgel i Långasjö kyrka, Emmaboda kommun.  
Tillstånd enligt 4 kap Kulturmiljölagen. 
____ 

Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta 

att med kännedom lägga meddelandet till protokollet 
____ 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att  med kännedom lägga meddelandet till protokollet 
____ 
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§ 39

Övrigt 

Chris Symbonis, byggnadsinspektör, informerar om ytterligare ett brev som 
inkommit till nämnden från Emmaboda hembygdsförening med synpunkter 
angående beslut om bygglovet gällande padelbana på fastighet Emmaboda 5:1. 

Ordförande Bo Eddie Rossbol (BA) informerar om kommande möte 26 mars 
rörande budgetberedning i förhållande till budget 2022. 
____ 
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