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§ 11 Dnr BMN/2021:3    041 

Ekonomi 

Kristina Persson, avdelningschef, redogör för hur överskottet från driftsbudgeten 
för 2020 kommer att användas för att investera i inköp av nytt kartsystem. 
____ 

Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta 

att med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
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§ 12  Dnr BMN/2020:75    012 

Redovisning av tillsynsplan 2020 

Bakgrund 
Bygg- och miljönämnden beslutade 2020-02-17 § 11 om en tillsynsplan för bygg- 
och miljöenhetens verksamhetsområden för år 2020. Redovisning av utförd tillsyn 
enligt tillsynsplan 2020: 

Miljöskyddsobjekt med årlig tillsynsavgift

Bransch B-verksamhet Antal Planerade
besök 

Redovisa
t 

Sågverk B 4 4 4 
Täkter B 3 3 3 
Värmeverk B 1 1 1 
Avfallsanläggning B 1 1 1 
Avloppsreningsverk B 1 1 1 
Glasma B 1 1 1 
AMB B 1 1 1 
Lantbruk B 1 1 1 

Bransch C / U Antal Planerade 
besök 

Redovisat 

Sågverk 4 4 2 
Glashyttor 3 3 2 
Glasverksamhet 2 
Energianläggningar 5 
Bilverkstäder/bensin 20 20 0 
Växthus 2 
Golfbana 1 
(Sten)verksamheter 3 
Mekaniska verkstäder 6 
Motorbana/crossbana 3 1 
Skjutbanor 6 
Avloppsreningsverk 3 
Krossning/upplag 3 
Tippar 3 
Övrigt blandade 
verksamheter. 

20 

Lantbruk 30-100DE 15 2 2 
Djurhållning min än 30 DE 220 
Projekt Oljeavskiljare 15 15 0 
Förorenade områden 
Ansvarsutredning 

16 
1 2 

Strandskydd 5 
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Hälsoskyddsobjekt med årsavgift 

Bransch Antal Planerade 
besök 

Redovisat 

Skär/stickande 4 4 3 
Bassängbad 2 (1) 2 1 
Serviceboende 5 
Förskolor 9 9 0 
Grundskolor 6 
Gymnasier 2 
Solarier 1 
Hotell/vandrahem 7 7 3 
Flerbostadshus 10 
Sporthall 1 

Hälsoskyddsobjekt med timavgift 

Bransch Antal Planerade 
besök 

Redovisat 

Skär/stickande 1 1 
Fritids 10 
Vandrarhem 1 
Serviceboende 5 1 1 
Camping 5 5 1 
Frisörer 15 
Massagelokaler 9 
Samlingslokaler 10 
Strandbad 8 
Idrottsplatser 7 

Livsmedelsobjekt 

Typ Antal Planerade besök Redovisat 

B&B 5 5 3 
Butik 13 21 19 
Café 12 12 9 
Fritidshem 6 6 7 
Mobila 
Mottagningskök 10 10 9 
Restaurang 13 16 16 
Storhushåll 8 18 16 
Tillverkning 2 2 2 
Vattenverk/ 
dricksvatten/brunn 

7/8 7/8 5/9 

Övrigt 6 6 6 
Sammanlagt 90 111 130 
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Resultat  
58 besök var planerade gällande miljöskydd, 27 besök gjordes. 

28 besök var planerade gällande hälsoskydd, 10 besök gjordes. 

111 besök var planerade gällande livsmedel, 130 besök gjordes. 

Exempel på övriga ärenden som handlagts på bygg- och miljöenheten: 

Bygglovsärenden – 110 st  

Matförgiftning -1 

Rasffmeddelande (livsmedel) -3 

Tillstånd enskilt avlopp – 50 st 

Beviljade va-bidrag – 38 st 

Bostadsanpassningsärenden - 29 st 

Värmepumpar – 23 st 

Klagomål (nedskräpning, skrotbilar, inomhusmiljö, skadedjur) – 75 st  

Rapporteringar till statliga myndigheter – 30 st 

Ex. på andra ärenden:  

Granskning av miljörapporter, yttrande, åtalsanmälningar, föreläggande, remisser, 
vite/löpande vite, strandskyddsärenden, dricksvattenfrågor, förorenad mark, m.m. 

Bygg- och miljöenheten har inte kunnat fullfölja den beslutade tillsynsplanen 2020 
fullt ut med anledning av pandemin med Covid-19 i kombination med vakanser.  

____ 

Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta 

att bygg- och miljöenheten har inte kunnat fullfölja den beslutade 
tillsynsplanen 2020 fullt ut med anledning av pandemin med Covid-
19 i kombination med vakanser 

att godkänna redovisningen av utförd tillsyn under 2020 
____ 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att lägga till klargörandet att bygg- och miljöenheten har inte kunnat 
fullfölja den beslutade tillsynsplanen 2020 fullt ut med anledning av 
pandemin med Covid-19 i kombination med vakanser. 

att godkänna redovisningen av utförd tillsyn under 2020 
____ 
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§ 13 Dnr BMN/2021:78     230 

Tillsynsplan 2021 

Bakgrund 
Enligt Miljötillsynsförordningen (2011:13) ska tillsynsmyndigheten för varje 
verksamhetsår upprätta en samlad tillsynsplan som omfattar myndighetens 
ansvarsområde enligt miljöbalken. I tillsynsplanen redovisas även tillsynsplan för 
livsmedelstillsynen. 

Beslutsunderlag 
Tillsynsplan 2021. 
____ 

Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta 

att godkänna tillsynsplanen för 2021 
____ 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att godkänna tillsynsplanen för 2021 
____ 
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§ 14

Information om livsmedelskontroll 

Livsmedelsinspektör Mia Blomberg lämnar information om livsmedelskontroll, 
med särskild inriktning på hantering av kött inklusive filmvisning om detta. 
____ 

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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§ 15  Dnr BMN/2021:59     012 

Kontrollplan för livsmedelskontroll 2021 

Bakgrund 
Kontrollplanen är uppdaterad för 2021 års kontroller och innehåller planen för 
livsmedelskontrollen, operativa målen och lagstiftning. 

Förvaltningens roll 
Bygg- och miljönämnden utövar tillsyn över livsmedelsverksamheterna i 
Emmaboda kommun. 

Sammanfattning 
Bygg- och miljönämnden är den tillsynsmyndighet som kontrollerar efterlevnaden 
av lagstiftningen hos dem som hanterar livsmedel i kommunen.  

Bygg- och miljöenheten har arbetat fram en kontrollplan som är den operativa 
kontrollmyndighetens beskrivning av hur de krav som ställs på offentlig kontroll 
inom livsmedelskedjan uppfylls av myndigheten. Kraven finns bl.a i 
Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 2017/62 av den 15 mars 2017 
om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och 
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelser om djurhälsa och djurskydd. 

Beslutsunderlag 
Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2021. 

Bilagor 
Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2021. 
____ 

Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta 

att godkänna framtagen kontrollplan för livsmedelskontroll 2021 
____ 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att godkänna framtagen kontrollplan för livsmedelskontroll 2021 
____ 
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§ 16  Dnr BMN/2020:1231     HTY    

Tillsyn enligt strålskyddslagen – föreläggande om radonmätningar 

Bakgrund 
Bygg- och miljöenheten har, efter besök 2019-10-15 hos Hemlaget Fastigheter 
AB, meddelat att radonmätningar borde utföras i nämnda bolags fastigheter under 
eldningssäsongen 2019/20. Information har lämnats om att mätningar ska göras 
under minst 2 månader (långtidsmätning) i alla lägenheter med markkontakt samt 
i minst 20 % av övriga lägenheter. 

Hemlaget Fastigheter AB har 2020-05-07 och 2020-09-01 redovisat resultat från 
radonmätningar i sammanlagt 11 lägenheter i fastigheterna Kastanjen 4, Långasjö 
4:28, Vissefjärda 1:67, Vissefjärda 1:30 och Vissefjärda 1:124. För bolagets 
fastigheter Vissefjärda 1:118 och Vissefjärda 1:272 saknades uppgifter. I nämnda 
fastigheter ska det sammanlagt finnas drygt 40 lägenheter som har markkontakt. 

Bygg- och miljöenheten har 2020-09-29 per e-brev ställt frågor till Hemlaget 
Fastigheter AB om eventuella radonmätningar på fastigheterna Vissefjärda 1:118 
och Vissefjärda 1:272 som också ska ägas av bolaget. Något svar inkom inte. 
Bygg- och miljöenheten sökte också Hemlaget Fastigheter AB per telefon utan 
resultat. 

Bygg- och miljöenheten har därefter, 2020-12-01, kommunicerat med Hemlaget 
Fastigheter AB om föreläggande att utföra radonmätningar i bolagets samtliga 
lägenheter med markkontakt samt i de fastigheter där resultat från radonmätningar 
saknades. Hemlaget Fastigheter AB har vid olika tillfällen svarat på bygg- och 
miljöenhetens skrivelse, senast 2021-01-08. Det har bl.a. framgått att det finns en 
mätning på fastigheten Vissefjärda 1:118 vilken dock har fått fel adress och därför 
registrerats på en annan fastighet. Vidare meddelas att man missade att ta in 
dosorna från fastigheten Vissefjärda 1:272 före mättidens utgång den 30 april och 
att man avser att mäta i denna fastighet senare. 

Hemlaget Fastigheter AB motsätter sig vidare att mäta i de resterande 
lägenheterna då man inte kan bedöma det som troligt, utan högst otroligt, att det 
ska kunna ge några radonhalter som är intressanta ur ett hälsoperspektiv. Bolaget 
hänvisar i sammanhanget till de mätningar som har gjorts i 9 huskroppar med 
markkontakt, där utförda mätningar inte har påvisat några värden som ligger i 
närheten av gällande riktvärde på 200 Bq/m³. Man pekar också på att utfallet från 
tidigare mätningar är att 5 huskroppar har <20 Bq/m³, 2 huskroppar har 30 Bq/m³, 
en huskropp 40 Bq/m³ och den sista 50 Bq/m³ och ser det inte som sannolikt att 
man har råkat mäta i 9 huskroppar och där påträffat endast lägenheter med bra 
värden. 
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Hemlaget Fastigheter AB pekar också på att Strålsäkerhetsmyndigheten i sin metod-
beskrivning anger att radonmätning bör göras, i samtliga lägenheter med mark-
kontakt, men inte att det skall göras och att bygg- och miljönämnden därför bör avstå 
från ett föreläggande om kompletterande mätningar. Man hänvisar också till 
situationen med Covid-19, och rådande pandemi, och att man tillämpar en mycket 
strikt hållning till att besöka hyresgäster om det inte är fråga om en akut situation. 

Övervägande 
Enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska kommunen 
ägna särskild uppmärksamhet åt bl.a. byggnader som innehåller en eller flera 
bostäder och tillhörande utrymmen. Enligt nämnda förordning ska en bostad bl.a. 
också ge betryggande skydd mot bl.a. radon. Den kommunala nämnd som 
ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet ska också utöva tillsyn i fråga om 
radonhalten i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till i enlighet med 
strålskyddsförordningens 8 kap. 2 § p. 3. 

För den praktiska hanteringen har Strålsäkerhetsmyndigheten tagit fram en metod-
beskrivning om bl.a. urval av vilka bostäder som bör mätas. Myndigheten anger 
här för flerbostadshus att mätning bör ske i samtliga lägenheter med markkontakt. 

Bygg- och miljöenheten bedömer att mätningar i alla lägenheter med markkontakt 
bör ske i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens riktlinjer med tanke på att 
markradon kan ge upphov till förhöjda radonhalter inomhus. Vid andra mätningar 
i kommunen har det under 2020 noterats variationer på i flera fall mer än 300 
Bq/m³ mellan lägenheter i samma huskropp. Skillnader mellan lägenheterna i 
form av, t.ex. olika grad av otäthet mot underliggande mark, skulle kunna vara en 
orsak till de varierande radonhalterna vilket gör det svårt att helt förutse 
radonhalter i samtliga bostäder utifrån en enstaka mätning. 

Hemlaget Fastigheter AB bör, med hänvisning till ovannämnda, föreläggas att 
utföra kompletterande mätningar i sina fastigheter så att samtliga bostäder med 
markkontakt kontrolleras. Att avstå från mätningar i cirka 75 % av det aktuella 
lägenhetsbeståndet skulle innebära att förhöjda radonhalter riskerar att inte 
upptäckas. Resultatet skulle då innebära risk för människors hälsa. 

Med anledning av den osäkerhet som finns runt rådande pandemi bör mätningarna 
kunna skjutas på till senare delen av mätsäsongen 2021/22, vilket i praktiken 
innebär att mätningar kan påbörjas så sent som i februari 2022. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts av bygg- och miljöenheten och beretts av bygg- och 
miljönämndens arbetsutskott. 

Sammanfattning 
Frågan om mätning av radon bör ske i samtliga lägenheter med markkontakt, eller 
om det räcker med enstaka mätningar i en huskropp, bedöms vara av principiell 
betydelse. Ärendet bör därför behandlas av bygg- och miljönämnden. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med förslag till beslut om föreläggande att utföra kompletterande 
radonmätningar i bostäder och redovisa analysresultat, miljöinspektör Mikael Jönsson 

Kommunicering om föreläggande samt fastighetsägarens svar på kommunicering. 

Bilaga 
Överklagandehänvisning 

Beslutet delges med förenklad delgivning. 

____ 

Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta 

att Bygg- och miljönämnden förelägger Hemlaget Fastigheter AB 
(556846-4126) om följande gällande flerbostadshus på fastigheten 
Vissefjärda 1:272: 

- Radonmätningar ska utföras i samtliga lägenheter med markkontakt
samt i 20 % av övriga lägenheter.

- Radonmätningarna ska avse årsmedelvärden där mätning genomförs
under minst 2 månader under eldningssäsongen 2021/22 (1 oktober –
30 april). Analyser av radonmätare ska göras av ackrediterat
laboratorium.

- Resultat från radonmätningarna ska tillställas Emmaboda kommun,
bygg- och miljöenheten senast 2022-06-30.

Bygg- och miljönämnden förelägger Hemlaget Fastigheter AB 
(556846-4126) också om följande gällande fastigheterna Långasjö 4:28, 
Vissefjärda 1:30, Vissefjärda 1:67, Vissefjärda 1:118 och Vissefjärda 
1:124: 

- Kompletterande radonmätningar ska göras så att mätningar blir
utförda i samtliga lägenheter med markkontakt i alla fastigheter som
nämns ovan.

- Radonmätningarna ska avse årsmedelvärden där mätning genomförs
under minst 2 månader under eldningssäsongen 2021/22 (1 oktober –
30 april). Analyser av radonmätare ska göras av ackrediterat
laboratorium

- Resultat från mätningarna ska tillställas Emmaboda kommun, bygg- 
och miljöenheten, senast 2022-06-30
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Beslutet fattas med stöd av 8 kap. 6 § strålskyddslagen och med hänvisning till 8 kap. 
4 § strålskyddslagen. 
____ 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att Bygg- och miljönämnden förelägger Hemlaget Fastigheter AB 
(556846-4126) om följande gällande flerbostadshus på fastigheten och 
Vissefjärda 1:272: 

- Radonmätningar ska utföras i samtliga lägenheter med markkontakt
samt i 20 % av övriga lägenheter.

- Radonmätningarna ska avse årsmedelvärden där mätning genomförs
under minst 2 månader under eldningssäsongen 2021/22 (1 oktober –
30 april). Analyser av radonmätare ska göras av ackrediterat
laboratorium.

- Resultat från radonmätningarna ska tillställas Emmaboda kommun,
bygg- och miljöenheten senast 2022-06-30.

Bygg- och miljönämnden förelägger Hemlaget Fastigheter AB 
(556846-4126) också om följande gällande fastigheterna Långasjö 4:28, 
Vissefjärda 1:30, Vissefjärda 1:67, Vissefjärda 1:118 och Vissefjärda 
1:124: 

- Kompletterande radonmätningar ska göras så att mätningar blir
utförda i samtliga lägenheter med markkontakt i alla fastigheter som
nämns ovan.

- Radonmätningarna ska avse årsmedelvärden där mätning genomförs
under minst 2 månader under eldningssäsongen 2021/22 (1 oktober –
30 april). Analyser av radonmätare ska göras av ackrediterat
laboratorium

- Resultat från mätningarna ska tillställas Emmaboda kommun, bygg- 
och miljöenheten, senast 2022-06-30.

Beslutet fattas med stöd av 8 kap. 6 § strålskyddslagen och med hänvisning till 8 kap. 
4 § strålskyddslagen. 
____ 
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§ 17  Dnr BMN/2020:1305     BAN 

Kajan 5, bygglovsansökan för asfalterad yta samt mur 

Bakgrund 
Ärendet gäller: Bygglovsansökan för mur och asfalterad yta (upplag). 
Fastighet: Kajan 5 

Ärende 
Emmaboda Elnät har inkommit med bygglovsansökan för asfalterad yta och mur. 
Ytan skall vara 2000 kvm och tjänstgöra  som ristipp. Muren ska fungera som 
avgränsningar som behövs för anläggningens funktion.  
Ansökan inkom 2020-12-16 och är enligt detaljplan. 

Yttranden 
Miljöinspektör Per-Ola Risenberg har granskat ärendet och har påpekat att 
dagvattenhanteringen enligt bygglovsansökan ska kunna uppfyllas. Denna fråga 
kommer att finnas i kontrollplanen som ligger till grund för ett startbesked. 

Förutsättningar 
För fastigheten gäller detaljplan fastställd 19700818. 

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.

 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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Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-02-15 

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 upplag med stöd av 6 kap 1 § plan- och 
byggförordningen 2011:338 (PBF) 

att avgiften för ärendets handläggning är 5860 kronor med stöd av 
kommunfullmäktiges beslut om taxa § 121, 2011-11-28 

____ 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att bevilja bygglov för upplag med stöd av 6 kap 1 § plan- och 
byggförordningen 2011:338 (PBF) 

att avgiften för ärendets handläggning är 5860 kronor med stöd av 
kommunfullmäktiges beslut om taxa § 121, 2011-11-28 

____ 

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. 
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Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-02-15 

Justerande  Utdragsbestyrkande

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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Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-02-15 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 18  Dnr BMN/2021:25     BRI 

Örnen 5, ansökan om rivningslov för silos 

Bakgrund 
Teknik och fritidsnämnden inkom 2021-01-13 med rivningsansökan för rivning 
av silo på fastigheten Örnen 5. Fastigheten ligger inom Emmabodas område som 
omfattas av det kunskapshöjande arbetsmaterialet gällande kulturmiljöstrategi och 
kulturmiljöprogram enligt beslut i kommunfullmäktige 2019-10-28 § 114. 
Stadsarkitekt Annika Säw har yttrat sig. 

Yttrande från Metria 
Aktuell silos på fastigheten Örnen 5 finns upptagen i kommunens 
kulturmiljöprogram under rubriken ”Kärnområde Emmaboda Glasverk och 
Hagagatan Klass 1”. 

Klass 1 innebär att: 
” miljön har höga kulturhistoriska värden ur ett regionalt eller nationellt 
perspektiv. Här ingår de områden som utgör miljöer av riksintresse för 
kulturmiljövården och som är skyddade av Miljöbalken, de nationellt 
uppmärksammade glasbruksorterna och platser tydligt förknippade med 
författaren Vilhelm Moberg samt ett fåtal andra miljöer som är av mycket stort 
kulturhistoriskt värde för kommunen”. 

Under Kärnområde Emmaboda Glasverk och Hagagatan beskrivs silon enligt 
följande: 
”  I anslutning till de äldsta fabriksbyggnaderna finns även en silo (ca 1950-tal) 
där de olika ingredienserna som behövdes vid tillverkningen av glasmassan 
förvarades. Silon är exteriört välbevarad, klädd med tidstypiska eternitplattor”.  

Byggnaden har inte varit i bruk på många år vilket lett till förfall och idag är 
byggnaden förfallen, tak har rasat in och risk finns att människor som rör sig i 
eller invid byggnaden kan skadas. 

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 med stöd av 9 kap 34 § plan- och bygglagen bevilja rivningslov för 
rivning av silo enligt till ärendet stämplade handlingar 
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Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

Justerande  Utdragsbestyrkande

att 

2021-02-15 
 

med stöd av 10 kap 9 § plan- och bygglagen godta Mattias Hagblom 
som kontrollansvarig, vilken är certifierad med behörighet K 
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Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-02-15 

Justerande  Utdragsbestyrkande

att avgift utgår med 9770 kronor enligt av kommunfullmäktige fastställd 
taxa 

____ 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att med stöd av 9 kap 34 § plan- och bygglagen bevilja rivningslov för 
rivning av silo enligt till ärendet stämplade handlingar 

att  med stöd av 10 kap 9 § plan- och bygglagen godta Mattias Hagblom 
som kontrollansvarig, vilken är certifierad med behörighet K 

att avgift utgår med 9770 kronor enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa 
____ 

Viktig information om ditt ärende 

 Lov innebär inte rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän
Bygg- och miljönämnden har gett startbesked enligt 10 kap 3 §
plan- och bygglagen. Om detta inte följs så ska nämnden besluta om
byggsanktionsavgift.

 Observera också att nya regler gäller sedan 2019-01-01:

Även om du fått startbesked så får åtgärden påbörjas tidigast fyra veckor efter att 
bygg- och miljönämnden kungjort detta beslut i Post- och Inrikes Tidningar. Om 
åtgärden påbörjas efter att dessa fyra veckor har gått men innan lovbeslutet har 
fått laga kraft sker det på egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om 
det överklagas. 

 Tekniskt samråd ska hållas, (tid för samråd bokas hos bygg- och
miljöenheten, 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 inlämnas då rivningen är klar.

 Faktura för avgiften skickas separat.

 Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller rivningslovet 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
återsändes 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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Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-02-15 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Gällande bestämmelser 

För fastigheten gäller detaljplan fastställd 1968-02-27 

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 miljöenheten, 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. 

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
 överklagandet ska vara undertecknat

Skriv också följande uppgifter: 
 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 Emmaboda 
kommun, telefonnummer 0471-24 90 00. Fråga efter ärendets handläggare. 
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Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-02-15 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 19  Dnr BMN/2021:20     003 

Nytt reglemente för bygg- och miljönämnden 

Bakgrund 
Reglemente för Bygg- och miljönämnden är antaget av kommunfullmäktige  
1998-12-03 § 91 med tillägg 2010-03-01 §13 och ändring 2011-04-04 §25 och 
2012-03-26 §22. 

Ärendets beredning 
Förslag på nytt reglemente har arbetats fram av tjänstemän på bygg- och 
miljöenheten. 

Beslutsunderlag 
Förslag till nytt reglemente för Bygg- och miljönämnden. 
____ 

Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta 

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fastställa 
nytt reglemente för bygg- och miljönämnden 

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att tidigare 
beslut 1998-12-03 §91, 2011-04-04 §25, 2012-03-26 §22 ska upphöra att 
gälla 

____ 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fastställa 
nytt reglemente för bygg- och miljönämnden 

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att tidigare 
beslut 1998-12-03 §91, 2011-04-04 §25, 2012-03-26 §22 ska upphöra att 
gälla 

____ 
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Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-02-15 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 20  Dnr BMN/2020:15     002 

Revidering av bygg- och miljönämndens delegationsordning 

Bakgrund 
Gällande delegationsordning antogs av bygg- och miljönämnden 2020-01-20 §3. 

Några mindre uppdateringar behöver göras i delegationsordningen därav detta 
förslag till revidering av dokumentet. 

Beslutsunderlag 
Förslag till reviderad delegationsordning för bygg- och miljönämnden. 
____ 

Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta 

att anta reviderad delegationsordning 
____ 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att anta reviderad delegationsordning 
____ 
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Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-02-15 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 21

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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Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-02-15 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 22  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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Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-02-15 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 23  Dnr BMN/2021:4    002 

Anmälan ordförandebeslut 

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

Delegationsbeslut enligt separat redovisning rörande bostadsanpassningsbidrag, 
dnr: BMN/2020:917 BAB. 
____ 

Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta 

att godkänna redovisningen av anmälda ordförandebeslut 
____ 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att  godkänna redovisningen av anmälda ordförandebeslut 
____ 

Redovisade ordförandebeslut finns inkluderade i förteckningen över samtliga 
delegationsbeslut.  

Förteckning finns tillgänglig på bygg- och miljöenheten. 
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Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-02-15 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 24

Anmälan meddelanden 

Dnr BMN/2021:5     400 

Länsstyrelsen i Kalmar län har 2021-01-20 i förhållande till samråd angående 
kabeldragning mellan Norra Stamphult och Västra Stamphult, Emmaboda 
kommun, fattat beslut om att förelägga Emmaboda kommun att vidta ett antal 
försiktighetsåtgärder till skydd för naturmiljön. 

Länsstyrelsen i Kalmar län har 2021-02-04 beslutat att lämna tillstånd till 
återhamling av 41 stycken lindar på Vissefjärda kyrkogård, Emmaboda kommun. 
Tillstånd enligt 4 kap Kulturmiljölagen (1988:950). 

Länsstyrelsen i Kalmar län har 2021-02-04 beslutat att lämna tillstånd till fällning 
av pelarasp på Långasjö kyrkogård, Emmaboda kommun. Tillstånd enligt 4 kap 
Kulturmiljölagen (1988:950). 

Länsstyrelsen i Kalmar län har 2021-02-04 beslutat att lämna tillstånd till fällning 
av lundalm på Långasjö kyrkogård, Emmaboda kommun. Tillstånd enligt 4 kap 
Kulturmiljölagen (1988:950). 

Dnr BMN/2019:433     BEN 

Mark- och miljödomstolen har meddelat dom i mål nr P 1405-20 beträffande 
överklagat bygglov för nybyggnation av enbostadshus och carport på  
Klättorp 1:33, Emmaboda kommun. Mark- och miljödomstolen upphäver 
Länsstyrelsen i Kalmar läns beslut och fastställer Bygg- och miljönämnden i 
Emmaboda kommuns beslut den 9 december 2019 § 76. 
____ 

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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Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-02-15 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 25

Övrigt 

Chris Symbonis, byggnadsinspektör, informerar om ärende angående byte av tak 
på församlingshemmet i Vissefjärda.  

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