
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) 

Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2020-10-12 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Plats och tid Hönsalottas luffarmuseum, Boda, 2020-10-12 kl. 13:00—14:45 

Beslutande Bo Eddie Rossbol, (BA) ordförande 

Göran Eriksson (C), ersättare för Erling Karlsson (C) 

Thomas Gustafson, (M) fr.o.m. § 76 

Albin Johansson (KD), ersättare för Kent-Göran Karlsson, (BA) 

Per Adolfsson (S) 

Gullvi Dahllöf (S) 

Christer Norrby (S)  

Zeljka Krajinovic, (S) 

Bo Häggbring (SD), ersättare för Tony Johansson, (SD)  

Övriga deltagande Kristina Persson, avdelningschef 

Kerstin Holgersson, nämndsekreterare 

Kristin Pettersson, miljöinspektör 

Mikael Jönsson, miljöinspektör 

Chris Symbonis, byggnadsinspektör 

Mia Blomberg, livsmedelsinspektör 

Per-Ola Risenberg, miljöinspektör 

Veronica Apell, miljöinspektör 

Anneli Karlsson, nämndsekreterare 

Utses att justera Zeljka Krajinovic (S) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, 2020-10-16, kl. 08:00 

Underskrifter sekreterare Paragrafer 74– 84
Kerstin Holgersson 

ordförande 

Bo Eddie Rossbol 

justerare 

Zeljka Krajinovic 

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

Nämnd/styrelse Bygg- och miljönämnden 

Sammanträdesdatum 2020-10-12 

Datum för anslags 2020-10-19 Datum för anslags 2020-11-10 
uppsättande nedtagande 

Förvaringsplats för Kommunledningskontoret, Emmaboda kommunhus 

protokollet 

Underskrift 

Kerstin Holgersson 
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2020-10-12 
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Innehållsförteckning 

§ 74 Ändring av föredragningslistan

§ 75 Ekonomi

§ 76 XXXXX, förhandsbesked, nybyggnation av enbostadshus

§ 77 Timtaxa 2021 för bygg- och miljönämndens verksamhetsområden

§ 78 Granskning av hantering av allmänna handlingar

§ 79 Sammanträdestider 2021 för Bygg- och miljö-nämnden

§ 80 Information pågående tillsynsärenden

§ 81 Anmälan delegationsärenden

§ 82 Anmälan meddelanden

§ 83 Vråken 1, bygglov för reningsanläggning för processvatten

§ 84 Information och övrigt
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2020-10-12 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 74

Ändring av föredragningslistan 

Föredragningslistan ändras på följande sätt: 

Nytt ärende bygglov, Vråken 1 tas upp som ärende 13. 

____ 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att godkänna ändringen i dagordningen enligt ovan. 

____ 
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Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  
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Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 75 Dnr BMN/2020:2    041 

Ekonomi 

Avdelningschef Kristina Persson redogör för ekonomirapporten per 2020-09-30. 

Beslutsunderlag 

Driftbudgetuppföljning 2020-09-30. 

____ 

Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta 

att med kännedom anteckna ekonomirapporten per 2020-09-30 till protokollet. 

____ 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att med kännedom anteckna ekonomirapporten per 2020-09-30 till protokollet. 

____ 
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Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2020-10-12 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 76  Dnr BMN/2020:1005    BFB  

Avstyckning från XXXXX, förhandsbesked för enbostadshus 

Ärendet avser: Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus. 

Sökande: XXXXX. 

Yttrande 
Miljöenheten yttrar sig angående lösning för avlopp och de bedömer att det går att 

ordna avlopp på platsen. 

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

____ 

Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta 

att bevilja förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus med stöd av 9 kap 

17 § plan och bygglagen 2010:900 (PBL). 

att avgiften för ärendets handläggning är 4730 kronor med stöd av 

kommunfullmäktiges beslut om taxa § 121, 2011-11-28. 

____ 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att bevilja förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus med stöd av 9 kap 

17 § plan och bygglagen 2010:900 (PBL). 

att avgiften för ärendets handläggning är 4730 kronor med stöd av 

kommunfullmäktiges beslut om taxa § 121, 2011-11-28. 

____ 

Viktig information om ditt ärende 

 Detta förhandsbesked innebär inte rätt att påbörja den sökta åtgärden

förrän Bygg- och miljönämnden har gett bygglov och startbesked. Om du

inte följer det ska nämnden besluta om byggsanktionsavgift. 

 Faktura för avgiften skickas separat.

 Ett positivt förhandsbesked är bindande för kommunen vid kommande

bygglovsprövning om ansökan om bygglov görs inom två år från dag som

förhandsbeskedet vann laga kraft.

 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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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,

 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. 

Beslutet skickas till 

Sökanden 
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Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  
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§ 77  Dnr BMN/2020:1045    406 

Timtaxa 2021 för bygg- och miljönämndens verksamhetsområden 

Timtaxa för bygg- och miljönämndens verksamhetsområde är beslutad till 935 kr 

för 2020. 

Bygg- och miljönämnden får varje kalenderår besluta att höja de fasta avgifterna 

samt den avgift som ska utgå per timme handläggningstid, med procentsats för det 

innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Prisindex 

finns publicerad på SKL:s hemsida, beräkning och avrundningen görs till 

närmaste fem kronor. 

Enligt Prisindex för kommunal verksamhet ska timtaxan räknas upp med 2,1 %   

inför år 2021. 

Beräkning nuvarande timtaxa 935 kr * 2,1 % = 954,64 kr =  955 kr/timme. 

Beslutsunderlag 

SKLs underlag Prisindex för kommunal verksamhet, bifogas. 

____ 

Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta 

att anta ny timtaxa för 2021 till 955 kr/timme för bygg- och miljönämndens 

verksamhetsområden. 

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta ny timtaxa 

för 2021 till 955 kr/timme för bygg- och miljönämndens verksamhetsområden 

____ 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att anta ny timtaxa för 2021 till 955 kr/timme för bygg- och miljönämndens 

verksamhetsområden. 

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta ny timtaxa 

för 2021 till 955 kr/timme för bygg- och miljönämndens verksamhetsområden 

____ 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  
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Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 78 Dnr BMN/2020:1043    007 

Svar på revisionsrapport: Granskning av hantering av allmänna handlingar 

Bakgrund 

Kommunens revisorer har gett revisionsbyrån PwC i uppdrag att granska 

hanteringen av allmänna handlingar. 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.  

Parallellt med den revision som har genomförts har en organisationsförändring 

trätt i kraft från och med 1 september. Denna förändring innebär bland annat att 

kommunens nämndsadministration har samlats till ett ställe, det vill säga 

kommunledningskontorets kansliavdelning. Likaså har registratorsfunktionerna, 

med undantag för socialnämnden, centraliserats. Dessa förändringar gör att det 

numera är andra förutsättningar som råder jämfört med när granskningen gjordes. 

Detta förändrar ingenting i sak men de svar som sammanställs måste naturligtvis 

utgå ifrån de nya förutsättningarna.  

Ärendets beredning 

Beredningen av ärendet har utförts av kommunledningskontorets kansliavdelning. 

Ärendet har tilldelats nämndsekreterare för bildningsnämnden 2020-09-16. 

Revisionsrapporten har gåtts igenom och övriga sekreterare för styrelse och nämnder, 

registratorer, kanslichef, samt IT-avdelningens chef har konsulterats för dialog och 

synpunkter. Detta underlag är framtaget för att kunna användas av alla berörda parter. 

Revisionsfrågor och revisionell bedömning 

Syftet med revisionen har varit att kunna göra en bedömning om kommun-

styrelsen och nämnderna har en ändamålsenlig hantering av allmänna handlingar. 

Utgångspunkten för bedömningen har varit följande fem kontrollfrågor: 

1. Finns övergripande riktlinjer för hantering av allmänna handlingar?

2. Har kommunstyrelsen och nämnderna ändamålsenliga rutiner för att hantera

allmänna handlingar?

3. Fungerar registrering och diarieföring tillfredsställande?

4. Är hanteringen av sekretesskyddade uppgifter ändamålsenlig?

5. Fungerar tillämpningen av bestämmelserna kring utlämnande av allmän

handling?
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Den genomförda granskningen har resulterat i en revisionell bedömning som 

innebär att i förhållande till den första kontrollfrågan har kommunen inte en ända-

målsenlig hantering av allmänna handlingar och i förhållande till resterande fyra 

frågor har kommunen en delvis ändamålsenlig hantering av allmänna handlingar.  

Planerade åtgärder 

Övergripande riktlinjer  

I dagsläget saknas övergripande riktlinjer för hanteringen av allmänna handlingar i 

Emmaboda kommun. Under 2020 har arbete pågått med att sammanställa en 

kommunövergripande ärendehandbok där bland annat övergripande riktlinjer ingår. 

Arbetet med att ta fram denna ärendehandbok utförs av kommunsekreterare, 

nämndsekreterare samt registratorer. Ambitionen är att detta arbete ska kunna 

slutföras av dessa tjänstemän under våren samt början av hösten 2021, och som en 

följd av detta bör beslutsfattandet vara möjligt att genomföra innan årsskiftet 2021.  

Ändamålsenliga rutiner – kommunstyrelsen och nämnderna 

I likhet med avsaknaden av övergripande riktlinjer saknas det även, med undantag 

för kommunstyrelsen, dokumenterade rutiner för hanteringen av allmänna 

handlingar. Rutiner finns men de behöver dokumenteras och fastställas. Detta 

kommer att inkluderas i arbetet med att ta fram en kommunövergripande 

ärendehandbok i enlighet med de förutsättningar och den tidsplan som har angetts 

under föregående underrubrik. 

Beträffande ändamålsenliga rutiner konstateras det i revisionsrapporten att det 

även saknas enhetliga rutiner för att hantera tjänstepersoners e-post vid frånvaro, 

det saknas automatiserade mottagningsbekräftelser i förhållande till kommunens 

officiella e-postadress, samt vad gäller fullmakterna för postöppning så behöver 

dessa överlag uppdateras. En översyn och revidering av dessa aspekter har redan 

inletts och ambitionen är att kunna slutföra dessa processer innan årsskiftet 2020 

eller senast under första kvartalet 2021. 

Registrering, diarieföring och hanteringen av sekretesskyddade uppgifter 

Väl upparbetade arbetssätt finns men de behöver i likhet med övergripande rikt-

linjer och rutiner dokumenteras och fastställas. Även detta kommer att inkluderas 

i arbetet med att ta fram en kommunövergripande ärendehandbok i enlighet med 

de förutsättningar och den tidsplan som har angetts under den första 

underrubriken.  

Utlämnande av allmän handling 

Tydliga riktlinjer behövs i förhållande till såväl kommunstyrelsen som 

nämnderna. Utöver detta behövs ett tydliggörande i kommunstyrelsens 

delegationsordning. Riktlinjer för detta kommer även dessa att ingå i kommunens 

övergripande ärendehandbok. Arbetet med att tydliggöra denna aspekt i 

kommunstyrelsens arbetsordning är på väg att startas upp och bedöms kunna 

slutföras under första kvartalet 2021.  
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Konsekvensbeskrivning 
Att vidta föreslagna åtgärder i enlighet med de påpekanden som har gjorts i 

revisionsrapporten är nödvändigt för att säkerställa en god intern kontroll, enhetlig 

service och transparens gentemot allmänheten. Detta arbete kommer inte att utföra 

sig av sig självt, det kommer att kräva åtskilligt av berörda tjänstemäns arbetstid 

under åtminstone det närmaste året, och måste i sin helhet ses som ett utvecklings-

inriktat arbete som ska levereras parallellt med ordinarie löpande arbetsuppgifter. 

Sammanfattning 
Genomförd granskning av kommunens hantering av allmänna handlingar visar att 

Emmaboda kommun inte har en ändamålsenlig hantering av allmänna handlingar 

alternativt enbart delvis har en ändamålsenlig hantering av allmänna handlingar. 

Ansvarig chef och berörda tjänstemän är medvetna om detta. En plan för att vidta 

åtgärder finns. Tidsmässigt bör åtgärderna kunna slutföras innan årsskiftet 2021. 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport: Granskning av allmänna handlingar, Lisa Åberg revisor PwC 

och Adam Svedlund revisor PwC. 

Brev från kommunens revisorer angående granskning av hantering av allmänna 

handlingar. 

____ 

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 

Kommunledningskontoret 
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§ 79  Dnr BMN/2020:002    400 

Bygg- och miljönämndens sammanträdestider 2021 

Förslag till sammanträdestider för beredning och nämnd enligt följande: 

Månad Beredning 
måndagar 
kl. 13.00 

Nämnd 
måndagar 
kl. 13.00 

Januari 11 26 tisdag 

Februari 1 15 

Mars 1 15 

April 6 tisdag 19 

Maj 3 17 

Juni 7 22 tisdag 

Juli --- --- 

Augusti 23 --- 

September 27 6 

Oktober 25 11 

November 22 8 

December 6 

____ 

Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta 

att fastställa sammanträdestider för beredning och nämnd år 2021 enligt ovan. 

____ 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att fastställa sammanträdestider för beredning och nämnd år 2021 enligt ovan 

____ 

Beslutet skickas till 

Kommunledningskontoret 
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§ 80

Information pågående tillsynsärenden 

Miljöinspektörerna, livsmedelsinspektören och byggnadsinspektören lämnar 

information om aktuella 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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§ 81  Dnr BMN/2020:4    400 

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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§ 82 Dnr BMN/2020:2    400 

Anmälan meddelanden 

Länsstyrelsen Kalmar län. Angående ansökan om att avverka träd på fastigheten 

Högahult 1:1 och 3:4. Dnr 2020:BMN5/28. 

Länsstyrelsen Kalmar län. Samråd angående kabeldragning på fastigheten 

Vissefjärda-Frostensmåla 1:6 – Fåglasjö 1:6. Dnr 2020:BMN5/29. 

____ 

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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§ 83  Dnr BMN/2020:1057    BAN 

Vråken 1, bygglov för reningsanläggning för processvatten 

Ärendet gäller: Bygglovansökan för reningsanläggning för processvatten. 

Sökande: Xylem Water Solutions AB, 361 80 Emmaboda 

Yttrande 

Berörda grannar har ingen erinran i ärendet. 

Förutsättningar 

För fastigheten gäller detaljplan fastställd 1976-08-18. 

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 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. 
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____ 

Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta 

att bevilja bygglov för reningsanläggning för processvatten med stöd av 

9 kap 31 b § plan  och bygglagen 2010:900 (PBL).  

att avgiften för ärendets handläggning är 5980 kronor med stöd av 

kommunfullmäktiges beslut om taxa § 121, 2011-11-28. 

____ 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att bevilja bygglov för reningsanläggning för processvatten med stöd av 

9 kap 31 b § plan  och bygglagen 2010:900 (PBL).  

att avgiften för ärendets handläggning är 5980 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. 

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,

 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. 
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Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2020-10-12 

Justerande  Utdragsbestyrkande

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. 

Beslutet skickas till 

Sökanden 
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Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2020-10-12 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 84

Information och övrigt 

Byggnadsinspektör Chris Symbonis informerar om en bygglovsansökan för 

tillfälliga moduler för gymnasieskola på Aspen 14, Emmaboda. 

___ 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att bygglov för moduler ska redovisas och behandlas på nästkommande beredning 

och därefter kan ordförande underteckna ett beslut i ärendet. 

____ 
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