
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(41) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-06-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Plats och tid Ödevata Fiskecamp, 2021-06-22 kl. 13:00 – 16:00 

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

Övriga deltagande Ola Gustafsson (BA), ej tjänstgörande ersättare 
Kristina Persson, avdelningschef 
Agneta Turnstedt Nyström, ekonom § 62, deltagande på distans 
Per-Ola Risenberg, miljöinspektör § 62 – 63, deltagande på distans 
Chris Symbonis, byggnadsinspektör  
Veronica Apell, miljöinspektör 
Mia Blomberg, livsmedelsinspektör 
Mikael Jönsson, miljöinspektör § 62 - 65 
Hanna Tapper, miljöinspektör 
Anneli Karlsson, nämndsekreterare 

Utses att justera Christer Norrby (S) 
Justeringens plats och tid Sammanträdesrum Rasken, Emmaboda kommunhus, 2021-06-24, kl. 08:00 

Underskrifter sekreterare Paragrafer 62 - 76 
Anneli Karlsson 

ordförande 
Bo Eddie Rossbol 

justerare 
Christer Norrby 

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

Nämnd/styrelse Bygg- och miljönämnden 

Sammanträdesdatum 2021-06-22 

Datum för anslags 2021-06-24 Datum för anslags 2021-07-16 
uppsättande nedtagande 

Förvaringsplats för Kansliavdelningen, Kommunledningskontoret, Emmaboda kommunhus 
protokollet 

Underskrift 
Anneli Karlsson 
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Innehållsförteckning 

§ 62 Ändring i föredragningslistan
§ 63 Ekonomisk uppföljning
§ 64 XXXXX, vitesföreläggande
§ 65 Nötskrikan 6, nybyggnation av brandstation
§ 66 XXXXX, nybyggnation av passivhus
§ 67 XXXXX, nybyggnation av enbostadshus
§ 68 XXXXX, nybyggnation av enbostadshus och garage
§ 79 XXXXX, nybyggnation av enbostadshus
§ 70 XXXXX, nybyggnation av enbostadshus
§ 71 XXXXX, nybyggnation av enbostadshus
§ 72 Vråken 1, fasadändring och ombyggnation
§ 73 Södra Målatorp 1:56, bygglov för ändrad användning
§ 74 Information om pågående tillsynsärenden
§ 75 Anmälan delegationsärenden
§ 76 Övrigt
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§ 62

Ändring i föredragningslistan 

Ordförande Bo Eddie Rossbol (BA) föreslår att punkt 16 ”Information 
om pågående tillsynsärenden” flyttas och läggs efter punkt 6 ”XXXXX, 
vitesföreläggande”. 
____ 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att ändra föredragningslistan enligt ordförandes förslag 
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§ 63 Dnr BMN/2021:3   041 

Ekonomisk uppföljning 

Driftbudgetuppföljning för 2021 

2021-01-01 – 2021-05-31 Utfall Ackumulerad 
budget 

Avvikelse – 
utfall/budget 

Bygg & miljönämnd -138 -137 -1

Byggavdelning 288 284 4 

Bostadsanpassning -392 -535 143 

Miljöavdelning -486 -529 43 

Energibidrag -51 -51 0 

Kart & mät -693 -598 -95

TOTALT -1 471 -1 565 -94

Investeringsuppföljning för 2021 – Investeringsram för 2021 är 300 000 kronor, 
driftöverskott 2020 600 000 kronor 

Investeringsprojekt Utfall Budget 

Kartprogram Geosecma 2021 7 800 600 000 

TOTALT 7 800 600 000 

____ 

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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§ 64  Dnr BMN/2020:697   HAA 

XXXXX, vitesföreläggande 

Bakgrund 
Efter ett klagomål om illaluktande avlopp gjorde bygg- och miljöenheten 2020-04-30 
ett tillsynsbesök på fastigheterna XXXXX och XXXXX. Bostaden på fastigheten 
XXXXX nyttjar en enskild anläggning belägen på fastigheten XXXXX. Inget 
servitut eller tillstånd har tidigare uppbringats. Man kunde konstatera att det luktade 
illa från cirka 10-15 meters håll och från slamavskiljaren hade slam trängt ut från 
slamavskiljaren. Själva slamavskiljaren var så full att det inte gick att urskilja några 
in- eller utgående rör. 

Efter första besöket kontaktades den boende på XXXXX, NN, som är särbo till 
fastighetsägaren NN, och förvarnades om att ett föreläggande kunde komma att 
skrivas. Hen önskade då en månad på sig att tömma slamavskiljaren och göra en 
besiktning av den vilket godkändes av bygg- och miljöenheten. Slamavskiljaren 
tömdes men en besiktning av dess skick inkom aldrig.  

Vid ett tillsynsbesök 2020-09-14 mötte bygg- och miljöenheten upp NN på 
fastigheten. Slamavskiljaren var då nyligen tömd. Området runt själva slam-
avskiljaren var påtagligt blötare än omgivningen. Vi överlämnade då ett delegations-
beslut, med beslutsdatum 2020-08-19, om förbud att använda anläggningen, riktat till 
fastighetsägaren NN, där det gavs nio månader att åtgärda bristerna med avloppet, 
alternativt sluta använda det. Delgivning på det beslutet har aldrig signerats. Beslutet 
skickades även digitalt till N:s mail dagen efter.  

Vid ett tillsynsbesök 2020-10-07 var bygg- och miljöenheten åter på plats och mötte 
upp N vid slamavskiljaren. Den var återigen full. Vi meddelade då 
att N skulle ringa efter tömning och plombera utloppet från huset så att 
inget mer avloppsvatten från bostaden kan komma till anläggningen. N meddelade då 
att hen troligtvis skulle skaffa en mulltoalett. Diskvatten skulle 
hällas ut i trädgården och duschbestyr skulle ske hos en kompis. 

Vid ett tillsynsbesök 2021-01-29 kunde inte slamavskiljarens lock öppnas då det 
frusit fast. Det var återigen påtagligt blött i området kring slamavskiljaren. N var på 
plats och vid utfrågning om varför inte utlovade toalettlösningar ordnats liksom 
plombering bedyrade N att hen inte använder toaletten. På en fråga om hur 
toalettbehov löses ville inte N svara. N delgavs beslut om tillsynsavgift för kontroll 
av enskild avloppsanordning. 

Bild från fastighetsägaren på XXXXX inkom 2021-02-15 där man kan se 
att det återigen är hög nivå i slamavskiljaren på XXXXX. 

Vid ett samtal med bygg- och miljöenheten 2021-03-04 meddelade NN att hen har en 
torrtoalett i huset som hen tömmer på Emmaboda camping.  
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Bygg- och miljöenheten begärde då in kvitto från dessa tömningar samt 
information om torrtoaletten. Campingpersonal kände inte till att några tömningar 
skett där av XXXXX. 

Vid tillsynsbesök 2021-03-31 inspekterades fastigheten inuti tillsammans med 
XXXXX och hens, enligt uppgift, boendestödjare. Man kunde konstatera att 
bajamaja kommit på plats. Toaletterna, två stycken på ovanvåningen, var 
plomberade med stora mängder gul tejp och vattnet i dem var avstängt. De såg 
dammiga och oanvända ut. Duschen var nermonterad och tvättmaskinen urkopplad. 
Man bedömde att de högst sannolikt inte används och att åtgärderna, om än 
okonventionella, får ses godkända till dess att ny ägare tillträder i början av juli.  

Nu har det framkommit via kontakt med mäklare och presumtiv köpare att det 
eventuellt inte kommer att ske ett ägarbyte i juli. De åtgärder man hittills vidtagit, 
som får anses som tillfälliga med avseende på toalettanvändning genom bajamaja 
och tvätt av disk i trädgården, är inte godkända vare sig för ett fortsatt 
permanentboende eller fritidsboende. 

Motivering 
Enligt 2 kap. 3 och 7 §§ miljöbalken är fastighetsägare skyldiga att vidta de åtgärder 
som krävs för att motverka hälso- och miljöproblem som är kopplade till otillräckligt 
renat avloppsvatten, åtgärderna ska vara rimliga i förhållande till nyttan. 

Med hjälp av inspektioner på fastigheten 2020-04-30, 2020-09-14 och 2020-10-07 
samt fotografier från fastighetsägare har Bygg- och miljönämnden konstaterat att 
avloppsanläggningen har följande brister: slamavskiljare i form av en enkammar-
brunn som vid flera inspektionstillfällen varit full och där slamvatten läckt ut kring 
slamavskiljaren. Anläggningens utformning bedöms vara en olägenhet för 
människors hälsa och miljön enligt 9 kap 1-3 §§ Miljöbalken (1998:808). 

Fastighetsägaren har inte besvarat bygg- och miljöenhetens tidigare uppmaningar 
eller kommuniceringar om att åtgärda avloppet. XXXXX, särbo till fastighetsägaren, 
som bor på fastigheten ringde tillsynsmyndigheten 2021-06-09 och meddelade att 
hen fått den senaste kommunicering från 2021-06-08 och att hen är på väg att flytta, 
samt att nya köpare är informerade om att avloppsanläggningen är utdömd. 

Bygg- och miljöenheten bedömer att aktuell avloppsanläggning inte uppfyller 
kraven på rening enligt 9 kap. 7 § i Miljöbalken (1998:808) och 12 § förordningen 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899). 

Därför beslutar nu bygg- och miljöenheten om förbud mot att släppa ut 
avloppsvatten. Förbudet är förenat med ett vite på 150 000 kronor om förbudet 
överträds. 
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Gällande lagar 
2 kap 3 § miljöbalken (1998:808) – Alla som driver en verksamhet ska utföra de 
skyldigheter, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som 
behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada 
eller olägenheter för människors hälsa eller miljön. Försiktighetsmåtten ska vidtas 
så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra 
olägenheter för människors hälsa eller miljön. 

2 kap 7 § miljöbalken ska gälla i den utsträckning det inte kan anses orimligt att 
uppfylla dem. Vid bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av 
skyddsåtgärder jämfört med kostnaden för åtgärderna.  

9 kap 1 § miljöbalken – Med miljöfarlig verksamhet avses bland annat utsläpp av 
avloppsvatten.  

9 kap 7 § miljöbalken – Avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand så 
att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta 
ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.  

26 kap 9 § miljöbalken – En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om 
de förelägganden och beslut som behövs för att denna balk samt föreskrifter, 
domar och andra beslut som är meddelade med stöd av balken ska följas. Mer 
ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.  

26 kap 14 § miljöbalken – Får beslut om förelägganden eller vite förenas med vite. 

26 kap 15 § miljöbalken – Om en tillsynsmyndighet har meddelat ett 
föreläggande eller förbud mot någon i egenskap av ägare till en fastighet, 
tomträttshavare eller ägare till en byggnad, anläggning eller anordning på mark 
som tillhör någon annan, får tillsynsmyndigheten sända beslutet till inskrivnings-
myndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. […] 

26 kap 21 § miljöbalken – Tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver 
verksamhet eller vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i denna balk 
eller i föreskrifter som meddelats med stöd av balken, att till myndigheten lämna 
de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. Detsamma gäller också för 
den som annars är skyldig att avhjälpa olägenheter från sådan verksamhet. 

2 § Lag (1985:206) om vite - Ett vitesföreläggande skall vara riktat till en eller flera 
namngivna fysiska eller juridiska personer (adressater). Om föreläggandet innebär 
en skyldighet för adressaten att vidta en viss åtgärd, skall det av före-läggandet 
framgå vid vilken tidpunkt eller inom vilken tidsfrist åtgärden skall vidtas. 

Vite får inte föreläggas, om adressaten kan antas sakna faktisk eller rättslig 
möjlighet att följa föreläggandet. Ett vitesföreläggande skall delges adressaten. 
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3 § Lag (1985:206) om vite. När vite föreläggs, skall det fastställas till ett belopp 
som med hänsyn till vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden 
och till omständigheterna i övrigt kan antas förmå honom att följa det 
föreläggande som är förenat med vitet. Vitet skall fastställas till ett bestämt 
belopp, om annat inte följer av 4§.  

22 § Delgivningslag (2010:1932) - Förenklad delgivning sker genom att 
handlingen som ska delges skickas till delgivningsmottagaren och att det närmast 
följande arbetsdag skickas ett kontrollmeddelande om att handlingen har skickats. 

23 § Delgivningslag (2010:1932) - Vid förenklad delgivning ska handlingen och 
kontrollmeddelandet skickas till delgivningsmottagarens senast kända adress. 
Om delgivningsmottagarens senast kända adress inte kan användas får handlingen 
och kontrollmeddelandet skickas till delgivningsmottagarens 
folkbokföringsadress om en sådan adress finns och skiljer sig från den som 
använts när handlingen skickades enligt första stycket. 

24 § Delgivningslag (2010:1932) - Förenklad delgivning får användas av en 
myndighet vid delgivning med den som är part eller har liknande ställning i ett mål 
eller ärende, om denne har fått information av myndigheten om att delgivnings-
sättet kan komma att användas i målet eller ärendet. Förenklad delgivning får inte 
användas vid delgivning av en handling som inleder ett förfarande. 

25 § Delgivningslag (2010:1932) - Information enligt 24 § första stycket ska 
delges genom vanlig delgivning, muntlig delgivning, särskild delgivning med 
juridisk person eller stämningsmannadelgivning enligt 32 eller 38 §. 
Delgivning enligt första stycket behöver inte ske när någon har gett in en handling 
i målet eller ärendet och informationen till denne lämnas i nära anslutning till att 
handlingen har kommit in till myndigheten. 

26 § Delgivningslag (2010:1932) - Förenklad delgivning har skett när två veckor 
har förflutit från det att handlingen skickades, om kontrollmeddelandet har 
skickats på föreskrivet sätt och det inte med hänsyn till omständigheterna framstår 
som osannolikt att handlingen kommit fram inom denna tid. 

Information 
En ny avloppsanläggning är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Ändring av en 
befintlig anläggning är anmälningspliktig. Ta alltid kontakt med bygg- och 
miljöenheten innan du påbörjar arbetet med din avloppsanläggning. 

Kraven på rening kan uppnås på flera olika sätt. Vägledning vid val av 
avloppsanläggning kan bland annat fås via www.avloppsguiden.se 

Du har följande möjligheter att uppfylla beslutet: 
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1. Sluta använda avloppet genom att se till att ingen bor i huset.
2. Åtgärda det bristfälliga avloppet inom 4 veckor efter att ni blivit delgiven

detta beslut.

Samtliga nedanstående punkter måste dessutom vara utförda för att förbudet ska 
upphävas så att avloppet kan få användas: 

 Ansökan om enskilt avlopp ska göras till bygg- och miljönämnden innan
anläggandet påbörjas så att nämnden kan besluta om tillstånd innan
anläggningen påbörjas.

 Anläggandet av det enskilda avloppet ska vara slutfört.
 Entreprenörsrapport och bilddokumentation ska vara inlämnad till bygg- 

och miljönämnden.

Kommunicering 
Ägaren till avloppsanläggningen har getts möjlighet att lämna synpunkter på 
förslaget om förbud med vite. Inga synpunkter har kommit från ägaren NN, 
däremot har hens särbo NN som bor på den i ärendet aktuella fastigheten, 
XXXXX bekräftat att hen fått den senaste kommuniceringen genom ett 
telefonsamtal 2021-06-09. Hen meddelar att hon är på väg att flytta och att den 
nya köparen är informerad. NN:s pappa ringer in 2021-06-17 och bekräftar att 
utflyttning ska ske kommande onsdag, den 23 juni.  

Beslutsunderlag 
Bilder från tillsynsbesök 2020-04-30. 
____ 

Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta 

att 

att 

att 

att 

utsläpp av avloppsvatten från aktuellt avlopp på fastigheten 
XXXXXär förbjudet. Förbudet gäller från och med 4 veckor efter att 
du blivit delgiven detta beslut. Beslutet riktas mot fastighetsägaren 
NN (ÅÅMMDD-SSSS) 

förbudet är förenat med vite om ett engångsbelopp på 150 000 kronor 

detta beslut ersätter tidigare delegationsbeslut med beslutsdatum 
2020-08-19 

detta beslut skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i 
fastighetsregistret 

 Besluten fattas med stöd av Miljöbalken (1998:808) 2 kap 3, 7 §§, 
9 kap 1, 7 §§, 26 kap 9, 14 ,15, 21 §§, Lag om viten (1985:206) 
2, 3 §§ och Delgivningslag (2010:1932) 22-26 §§ 
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Beslutet delges med förenklad delgivning. Detta informerades om i 
kommunicering om förbud att släppa ut avloppsvatten förenat med 
vite som skickades 2021-06-08. 

____ 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att 

att 

att 

att 

utsläpp av avloppsvatten från aktuellt avlopp på fastigheten XXXXX 
är förbjudet. Förbudet gäller från och med 4 veckor efter att du blivit 
delgiven detta beslut. Beslutet riktas mot fastighetsägaren 
NN (ÅÅMMDD-SSSS) 

förbudet är förenat med vite om ett engångsbelopp på 150 000 kronor 

detta beslut ersätter tidigare delegationsbeslut med beslutsdatum 
2020-08-19 

detta beslut skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i 
fastighetsregistret 

 Besluten fattas med stöd av Miljöbalken (1998:808) 2 kap 3, 7 §§, 
9 kap 1, 7 §§, 26 kap 9, 14 ,15, 21 §§, Lag om viten (1985:206) 
2, 3 §§ och Delgivningslag (2010:1932) 22-26 §§ 

Beslutet delges med förenklad delgivning. Detta informerades om i 
kommunicering om förbud att släppa ut avloppsvatten förenat med 
vite som skickades 2021-06-08. 

____ 

Bilagor 
Bilder från platsbesök  
Hur du kan överklaga beslutet 

Beslutet skickas till 
Samtliga kända postadresser samt samtliga kända e-postadresser till nuvarande 
fastighetsägare samt nuvarande boende på fastigheten. 
Inskrivningsmyndigheten. 
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§ 65

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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§ 66  Dnr BMN/2021:411   BAN 

Nötskrikan 6, nybyggnation av brandstation 

Bakgrund 
Ärendet gäller:  
Bygglovsansökan för Blåljushall. 

Fastighet:  
Nötskrikan 6 

Sökande: 
EMFAB 

Ansökan kom in till bygg- och miljönämnden 2021-05-20 och avser nybyggnation 
av Blåljushall med räddningstjänst och ambulans som verksamhet. 

Byggnadsarea: 1877 + 20 kvm 
Fasadmaterial: Betong och plåt 
Takmaterial: Papp 

Förutsättningar 
För fastigheten gäller detaljplan fastställd 1967-09-22. Sökt åtgärd följer gällande 
detaljplan. 

Dialog förs med miljöenheten då en brandövningsplatta planeras och fastigheten 
angränsar till ett vattenskyddsområde. 

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.
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Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-06-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

 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.

____ 

Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta 

att bevilja bygglov för blåljushall med stöd av 
9 kap 30 § plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 

att godta Henrik Ejemark (certifierad K) som kontrollansvarig 
med stöd av 10 kap 9 § 

att avgiften för ärendets handläggning är 79 455 kronor med stöd av 
kommunfullmäktiges beslut om taxa § 121, 2011-11-28 

____ 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att bevilja bygglov för blåljushall med stöd av 
9 kap 30 § plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 

att godta Henrik Ejemark (certifierad K) som kontrollansvarig 
med stöd av 10 kap 9 § 

att avgiften för ärendets handläggning är 79 455 kronor med stöd av 
kommunfullmäktiges beslut om taxa § 121, 2011-11-28 

____ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(41) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-06-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Bilagor  
Delgivningskvitto  
Hur du kan överklaga beslutet. 

Beslutet skickas till: 
Sökande 
Kontrollansvarig 
Emmaboda Energi 

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 15(41) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-06-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 67  Dnr BMN/2021:420   BEN 

XXXXX , nybyggnation av passivhus 

Bakgrund 
Ärendet gäller:  
Bygglovsansökan för enbostadshus i form av passivhus. 

Fastighet:  
XXXXX

Ansökan kom in till bygg- och miljönämnden 2021-05-26 och avser nybyggnation 
av passivhus om ca 50 kvm bostaden byggs ihop med ett växthus om ca 50 kvm.  

Byggnadsarea: ca 100kvm 
Fasadmaterial: Trä  
Takmaterial: Trä 

Yttrande 
Berörda grannar har ingen erinran i ärendet. 

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

Bedömningen av den kommande byggnationen som passivhus utgår främst ifrån 
den beskrivning av ansökan som finns angiven i grunduppgifterna i 
bygglovsansökan. Beskrivning av ansökan är formulerad enligt följande: 

”Vi vill bygga ett miljöhus på norra delen av vår blivande tomt. Huset är 
tänkt att kläs med träpanel (både väggar och tak) av ohyvlad sort för att 
knyta an till kulturmiljön då den från vägen kan uppfattas som en enkel lada 
av äldre sort. Norra sidan av byggnaden kommer enbart ha två mindre 
fönster för att förstärka upplevelsen av ekonomibyggnad. 

Vi bygger i huvudsak av trä, grundstomme av ett material som ofta används 
i miljöhus, Masonite Beams. Bostaden byggs ihop med ett växthus, ca 50 
kvm vardera. Anledningen till att växthuset byggs tillsammans med 
bostaden är flera. Huvudanledningen är dock att vi planerar att rena 
bostadens BDTvatten i växtbäddar i växthuset. Vi planerar att använda en 
urinseparerande toalettlösning med kompostfunktion (Aquatron Ecodry 90). 
Bostaden byggs på torpargrund och isoleras med cellulosa. För att minimera 
behov av uppvärmning kommer vi använda ca 50 cm isolering i tak, 40 cm i 
de 3 fristående ytterväggarna i bostaden. Uppvärmning och VV kommer 
lösas med en vattenmantlad kökspanna. El löser vi via solpaneler med 
lagring i blykolbatterier då större delen av belysning mm löses i ett 
låtvoltssystem. Sommartid används klassisk varmvattenberedare. Kylskåp 
samt tvättmaskin kommer vara av högsta möjliga miljöklass (AAA+).” 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(41) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-06-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

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.

 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 passivhus med stöd av 
9 kap 31 § plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 

att godta Hanne Dausin (certifierad N) som kontrollansvarig 
med stöd av 10 kap 9 § 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(41) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-06-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

att avgiften för ärendets handläggning är 0 (noll) kronor med stöd av 
kommunfullmäktiges beslut om taxa § 97, 2011-10-17 

____ 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

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

att godta Hanne Dausin (certifierad N) som kontrollansvarig 
med stöd av 10 kap 9 § 

att avgiften för ärendets handläggning är 0 (noll) kronor med stöd av 
kommunfullmäktiges beslut om taxa § 97, 2011-10-17 

att 24 månader efter påbörjad åtgärd ska kontroll ske beträffande om kraven 
som gäller för passivhus uppfylls med utgångspunkt i det som har 
angetts i bygglovsansökan 

____ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(41) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-06-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Bilagor  
Delgivningskvitto  
Hur du kan överklaga beslutet. 

Beslutet skickas till: 
Sökande 
Kontrollansvarig 
Emmaboda Energi 

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 19(41) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-06-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 68  Dnr BMN/2021:408   BEN 

XXXXX, nybyggnation av enbostadshus 

Bakgrund 
Ärendet gäller:  
Bygglovsansökan för enplanshus. 

Fastighet: 
XXXXX

Ansökan kom in till bygg- och miljönämnden 2021-05-19 och avser nybyggnation 
av enbostadshus. 

Byggnadsarea: 265 kvm 
Fasadmaterial: Trä 
Takbeklädnad: Skiffer 

Yttrande 
Berörda grannar har ingen erinran i ärendet. 

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

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.

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

 Kontrollplan ska upprättas och inlämnas innan startbesked kan ges.

 Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10
kap 4 § PBL. Om du bryter mot detta ska bygg- och miljönämnden besluta
om byggsanktionsavgift enligt 9 kap 18 24 §§ PBF.

 Verifierad kontrollplan ska inlämnas då arbetena är färdigställda.

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

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

 Faktura för avgiften skickas separat.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(41) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-06-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

 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 25 760 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 25 760 kronor med stöd av 
kommunfullmäktiges beslut om taxa § 121, 2011-11-28 

____ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(41) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-06-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Bilagor  
Delgivningskvitto  
Hur du kan överklaga beslutet. 

Beslutet skickas till: 
Sökande 
Kontrollansvarig 
Emmaboda Energi 

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 22(41) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-06-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 69  Dnr BMN/2021:423   BEN 

XXXXX, nybyggnation av enbostadshus med garage 

Bakgrund 
Ärendet gäller:  
Bygglovansökan för enbostadshus. 

Fastighet:  
XXXXX

Ansökan kom in till bygg- och miljönämnden 2021-05-26 och avser nybyggnation 
av enbostadshus med garage. 

Byggnadsarea 241+ 84 
Fasadmaterial: Trä 
Takbeklädnad: Betongpannor 

Yttrande 
Berörda grannar har ingen erinran i ärendet. 

Förutsättningar 
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.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(41) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-06-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

 Verifierad kontrollplan ska inlämnas då arbetena är färdigställda.

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

 Faktura för avgiften skickas separat.

 Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den
dag som beslutet fått laga kraft, enligt 9 kap. 43 § PBL).

 Delgivningskvittot som du fått tillsammans med detta beslut ska
återsändas till Emmaboda kommun, Bygg- och miljönämnden, Box 54,
361 21 Emmaboda. Kvittot används av Bygg- och miljönämnden för att få
bekräftelse på att beslutet kommit fram till mottagaren.

____ 

Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta 

att bevilja bygglov för nybyggnation av enbostadshus och garage 
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 20 070 kronor med stöd av 
kommunfullmäktiges beslut om taxa § 121, 2011-11-28 

____ 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att bevilja bygglov för nybyggnation av enbostadshus och garage 
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 20 070 kronor med stöd av 
kommunfullmäktiges beslut om taxa § 121, 2011-11-28 

____ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(41) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-06-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Bilagor  
Delgivningskvitto  
Hur du kan överklaga beslutet. 

Beslutet skickas till: 
Sökande 
Kontrollansvarig 
Emmaboda Energi 

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 25(41) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-06-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 70  Dnr BMN/2021:400   BEN 

XXXXX, nybyggnation av enbostadshus 

Bakgrund 
Ärendet gäller:  
Bygglovsansökan för nybyggnad enbostadshus. 

Fastighet:  
XXXXX

Ansökan kom in till bygg- och miljönämnden 2021-05-17 och avser nybyggnation 
av enbostadshus men carport/förråd. 

Byggnadsarea 174 kvm 
Fasadmaterial: Trä och Puts 
Takmaterial: Betongpannor 

Yttrande 
Byggnadsinspektör Per Breidfors, Nybro kommun, har granskat ärendet och 
finner det vara enligt gällande detaljplan. 

Förutsättningar 
För fastigheten gäller detaljplan som vunnit laga kraft 2020-02-14. 

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.

 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.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(41) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-06-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

 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 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 16 850 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 Vincent Johansson (certifierad N) som kontrollansvarig 
med stöd av 10 kap 9 § 

att avgiften för ärendets handläggning är 16 850 kronor med stöd av 
kommunfullmäktiges beslut om taxa § 121, 2011-11-28 

____ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(41) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-06-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Bilagor  
Delgivningskvitto  
Hur du kan överklaga beslutet. 

Beslutet skickas till: 
Sökande 
Kontrollansvarig 
Emmaboda Energi 

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 28(41) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-06-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 71  Dnr BMN/2021:401   BEN 

XXXXX, nybyggnation av enbostadshus 

Bakgrund 
Ärendet gäller:  
Bygglovsansökan för nybyggnad enbostadshus. 

Fastighet:  
XXXXX

Ansökan kom in till bygg- och miljönämnden 2021-05-17 och avser nybyggnation 
av enbostadshus med carport/förråd. 

Byggnadsarea: 174 +38 
Fasadmaterial: Trä och puts 
Takmaterial: Betongpannor 

Yttrande 
Byggnadsinspektör Per Breidfors, Nybro kommun, har granskat ärendet och 
finner det vara enligt gällande detaljplan. 

Förutsättningar 
För fastigheten gäller detaljplan som vunnit laga kraft 2020-02-14. 

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.

 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.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29(41) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-06-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

 Lov gäller under förutsättning att dp NN (ob NN) får laga kraft.

 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 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 16 850 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 Vincent Johansson (certifierad N) som kontrollansvarig 
med stöd av 10 kap 9 § 

att avgiften för ärendets handläggning är 16 850 kronor med stöd av 
kommunfullmäktiges beslut om taxa § 121, 2011-11-28 

____ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30(41) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-06-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Bilagor  
Delgivningskvitto  
Hur du kan överklaga beslutet. 

Beslutet skickas till: 
Sökande 
Kontrollansvarig 
Emmaboda Energi 

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 31(41) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-06-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 72  Dnr BMN/2021:431   BFR 

XXXXX , nybyggnation av enbostadshus 

Bakgrund 
Ärendet gäller:  
Bygglovsansökan för enbostadshus med komplementbyggnad. 

Fastighet: 
XXXXX

Ansökan kom in till bygg- och miljönämnden 2021-05-31och avser 
nybyggnation av enbostadshus med komplementbyggnad. 

Fastigheten har fått strandskyddsdispens beviljad. 

Byggnadsarea: 108+45 
Fasadmaterial: Trä 
Takmaterial: Betongpannor 

Yttrande 
Berörda grannar har ingen erinran i ärendet. 

Förutsättningar 
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.

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

 Kontrollplan ska upprättas och inlämnas innan startbesked kan ges.

 Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10
kap 4 § PBL. Om du bryter mot detta ska bygg- och miljönämnden besluta
om byggsanktionsavgift enligt 9 kap 18 24 §§ PBF.

 Verifierad kontrollplan ska inlämnas då arbetena är färdigställda.

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



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32(41) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-06-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

 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 komplementbyggnad 
med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 

att godta Claes Göran Magnusson (certifierad N) som kontrollansvarig 
med stöd av 10 kap 9 § 

att avgiften för ärendets handläggning är 16 090 kronor med stöd av 
kommunfullmäktiges beslut om taxa § 121, 2011-11-28 

____ 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

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

att godta Claes Göran Magnusson (certifierad N) som kontrollansvarig 
med stöd av 10 kap 9 § 

att avgiften för ärendets handläggning är 16 090 kronor med stöd av 
kommunfullmäktiges beslut om taxa § 121, 2011-11-28 

____ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33(41) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-06-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Bilagor  
Delgivningskvitto  
Hur du kan överklaga beslutet. 

Beslutet skickas till: 
Sökande 
Kontrollansvarig 
Emmaboda Energi 

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 34(41) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-06-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 73  Dnr BMN/2021:445   BAN 

Vråken 1, fasadändring och ombyggnation 

Bakgrund 
Ärendet gäller:  
Bygglovsansökan för ombyggnad och utvändig ändring. 

Fastighet: 
Vråken 1 

Sökande: 
Xylem Water Solutions Manufacturing AB 

Ansökan kom in till bygg- och miljönämnden 2021-06-03 och avser fasadändring 
och i samband med detta tilläggsisolereras fasaden samt invändig renovering. 

Förutsättningar 
För fastigheten gäller detaljplan fastställd 1981-06-04. 

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.

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

 Kontrollplan ska upprättas och inlämnas innan startbesked kan ges.

 Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10
kap 4 § PBL. Om du bryter mot detta ska bygg- och miljönämnden besluta
om byggsanktionsavgift enligt 9 kap 18 24 §§ PBF.

 Verifierad kontrollplan ska inlämnas då arbetena är färdigställda.

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

 Faktura för avgiften skickas separat.

 Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den
dag som beslutet fått laga kraft, enligt 9 kap. 43 § PBL).

 Delgivningskvittot som du fått tillsammans med detta beslut ska
återsändas till



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35(41) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-06-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

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

att avgiften för ärendets handläggning är 35 640 kronor med stöd av 
kommunfullmäktiges beslut om taxa § 121, 2011-11-28 

____ 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att bevilja bygglov för fasadändring samt renovering 
med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 

att avgiften för ärendets handläggning är 35 640 kronor med stöd av 
kommunfullmäktiges beslut om taxa § 121, 2011-11-28 

____ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36(41) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-06-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Bilagor  
Delgivningskvitto  
Hur du kan överklaga beslutet. 

Beslutet skickas till: 
Sökande 

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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§ 74  Dnr BMN/2021:448  BÄA 

Södra Målatorp 1:56, bygglov för ändrad användning 

Bakgrund 
Ärendet gäller: 
Bygglovansökan för ändrad användning från tillverkningsindustri till 
utbildningsverksamhet för stor enkel byggnad. 

Fastighet:  
Södra Målatorp 1:56 (Vissefjärda Pall). 

Sökande: 
TAU Learning AB. 

Ansökan kom in till bygg- och miljönämnden och avser ändrad användning. Ny 
verksamhet kommer att bestå av utbildning inom träarbeten.  

Förutsättningar 
För fastigheten gäller detaljplan fastställd 1959-07-16. Åtgärden bedöms vara 
enligt gällande detaljplan. 

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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 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.

____ 

Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta 

att bevilja bygglov för ändrad användning 
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 55 695 kronor med stöd av 
kommunfullmäktiges beslut om taxa § 121, 2011-11-28 

____ 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att bevilja bygglov för ändrad användning 
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 29 950 kronor med stöd av 
kommunfullmäktiges beslut om taxa § 121, 2011-11-28 

____ 
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Bilagor  
Delgivningskvitto  
Hur du kan överklaga beslutet. 

Beslutet skickas till: 
Sökande 
Kontrollansvarig 

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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§ 75  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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§ 76

Övrigt 

Ordförande Bo Eddie Rossbol (BA) ger i uppdrag till tjänstemännen att se över 
plan- och bygglovstaxan från 2011 samt även se över definitionen av passivhus. 

Ordförande Bo Eddie Rossbol (BA) informerar om att Albin Johansson (KD) har 
avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i bygg- och miljönämnden. Ny ersättare har 
valts av kommunfullmäktige: Helena Berzelius (KD).  

Avdelningschef Kristina Persson informerar om att rekryteringen av en ny 
bygglovshandläggare har genomförts, och den nyanställda påbörjar sin tjänst på 
måndag. 

Ordförande Bo Eddie Rossbol (BA) informerar om att byggnadsinspektör 
Chris Symbonis kommer att vara tillförordnad chef under avdelningschef  
Kristina Perssons semester. 

Avdelningschef Kristina Persson informerar om att det nya kartsystemet 
Geosecma håller på att testas innan det införs fullt ut. 

Ordförande Bo Eddie Rossbol (BA) påpekar att det är önskvärt att de 
förtroendevaldas tillgång till Geosecma anpassas till det faktum att kartsystemet är 
ett viktigt verktyg att ha i förhållande till beslutsfattandet. 
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