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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2022-09-05 

Justerande  Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2022-09-05 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 72  Dnr BMN/2022:3   041 

Ekonomisk uppföljning 2022  

Ekonom Agneta Turnstedt Nyström ger en preliminär redogörelse hur det 
ekonomiska utgångsläget ser ut per 2021-08-31. Arbete pågår för närvarande med 
delårsbokslutet.  

Beslutsunderlag 
Preliminär driftbudgetuppföljning per 2022-08-31 lämnas på mötet. 
____ 

Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta 

att med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att  med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 

Beslutet skickas till: 
Ekonom 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2022-09-05 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 73  Dnr BMN/2021:885   230 

Internkontrollplan 2022 - Delårsredovisning 

Bakgrund 
Avdelningschef Kristina Persson redovisar vidtagna åtgärder enligt 
Internkontrollplan 2022 för bygg- och miljönämnden i samband med 
delårsrapporteringen. 

Beslutsunderlag 
Bygg- och miljönämndens internkontrollplan 2022. 
____ 

Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta 

att godkänna bygg- och miljöenhetens delårsrapport efter genomförd 
internkontroll enligt internkontrollplan 2022 

____ 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att godkänna bygg- och miljöenhetens delårsrapport efter genomförd 
internkontroll enligt internkontrollplan 2022 

____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2022-09-05 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 74  Dnr BMN/2021:901   400 

Remiss gällande översyn av författningssamling och styrande dokument 2022 

Bakgrund 
Yttrandet ska svara på remissen ”Översyn av författningssamling och styrande 
dokument 2022”. Översynen är ett uppdrag från kommunstyrelsen från  
2015-11-24 § 146 och översynen ska göras varje år på de dokument som behöver 
ses över. Syftet är att det ska finnas en samlad totalbild av kommunens 
författningssamling och styrande dokument samt att det ska finnas god kännedom 
på kommunövergripande nivå om behovet av revideringar.  

De styrande dokument som ingår i översynen anges i den ordning de finns 
angivna i ”Matris – Översyn av författningssamling och styrande dokument”: 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 
De i denna taxa antagna avgifterna ska för varje kalenderår (avgiftsår) höjas med 
den procentsats för det innevarande kalenderåret i prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) som finns publicerad på Sveriges kommuners och regioners 
(SKR) hemsida i oktober månad. Översyn görs därför regelbundet i samband med 
årsomräkningen. 

För närvarande finns det ett beslut från kommunfullmäktige med en återremiss där 
Bygg- och Miljönämnden ska återkomma under hösten 2022 till Kommun-
styrelsen och Kommunfullmäktige med underlag så att efterhandsdebitering kan 
införas 2023-01-01. Denna revidering kommer alltså ske under hösten. 

Timtaxa 2022 för Bygg- och miljönämndens verksamhetsområde 
Taxan grundar sig på procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV). Prisindex finns publicerad på Sveriges kommuner 
och regioners hemsida, beräkning och avrundning görs till närmsta fem kronor.  
Översyn görs i och med detta regelbundet i samband med årsomräkningen. 

Kommunala VA-bidrag 
I och med att kommunfullmäktige 2022-01-31 §6 fastställde nya riktlinjer för 
kommunalt bidrag till dricksvattenanläggning i Emmaboda kommun avskaffades 
följdriktigt den gamla riktlinjen för kommunala VA-bidrag. Detta styrande 
dokument har därmed upphört att gälla och ska inte längre följas upp i samband 
med översyn av författningssamling och styrande dokument. Däremot behöver 
regelbunden uppföljning göras av de nya riktlinjerna för kommunalt bidrag till 
dricksvattenanläggning i Emmaboda kommun. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2022-09-05 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Kriterier för bygg- och miljönämndens pris 
Detta styrande dokument är helt och hållet skapat utifrån politiska önskemål och 
kriterierna för bygg- och miljönämndens pris har fastställts genom att 
kommunfullmäktige har antagit kriterierna. Förslagen till pristagare bereds av de 
förtroendevalda. Priset delas ut en gång om året under förutsättning att det finns 
mottagare av priset som uppfyller kriterierna.  

Det finns inget uppdrag från de förtroendevalda till tjänstemännen att ta fram 
förslag till förändringar av detta styrande dokument. I enlighet med detta har 
revidering inte genomförts eftersom detta inte har efterfrågas.  

Avslutande kommentar 
Det skulle underlätta för avdelningen om det på kommunövergripande nivå kan 
genomföras en regelbunden översyn av själva översynen och dess innehåll. Som 
exempel borde det vara mer effektivt att en strykning görs i matrisen direkt när 
kommunfullmäktige har fattat nya beslut som innebär att ett styrdokument upphör 
att gälla. Samma sak när ett styrdokument upptas som en del i ett större 
samlingsdokument som därmed genererar ett nytt styrdokument. Då bör 
uppföljning istället ske i förhållande till det nya dokumentet, inte av de gamla 
enskilda delarna.  

I relation till styrdokumenten innehållande taxor som har tagits upp i denna 
översyn kan det nämnas att den taxa som har det mest brännande behovet av 
översyn i syfte att göra revideringar är Plan- och bygglovstaxan som fastställdes 
av kommunfullmäktige 2011-11-28 § 121. Det är viktigt för såväl kommunen som 
den enskilde sökanden att ha en välfungerande taxa på detta område för att ha 
effektiv handläggning och nyttomaximerande kostnadshantering. I dagsläget är 
tilldelade resurser för att kunna genomföra en omfattande revidering inte 
tillräckliga vare sig vad gäller handläggningstid eller medel avsatta till 
kompetensutveckling.  

Ärendets beredning 
Genomgång av de dokument som är aktuella för översynen har gjorts av 
avdelningschef och nämndsekreterare. Redogörelse av ärendet har lämnats på 
bygg- och miljönämndens beredning 2022-08-22.  

Beslutsunderlag 
Remiss – Översyn av författningssamling och styrande dokument. 
Matris – Översyn av författningssamling och styrande dokument. 
____ 

Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta 

att ta detta yttrande som sitt eget 

att översända yttrandet till kommunstyrelsen för vidare hantering 
____ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2022-09-05 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att ta detta yttrande som sitt eget 

att översända yttrandet till kommunstyrelsen för vidare hantering 
____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2022-09-05 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 75 Dnr BMN/2022:659   432 

Remiss gällande vägledning om förlängd tidsfrist och mindre stränga 
kvalitetskrav 

Bakgrund 
Havs – och vattenmyndigheten har skickat ut en remiss över vägledning om 
förlängd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav. Varje vattenmyndighet ska 
fastställa kvalitetskrav för alla vattenförekomster så att de uppnår god status eller 
potential, så vidare det inte finns förutsättningar för undantag. Vägledningen som 
Havs – och vattenmyndigheten har remitterat handlar om undantag i form av 
förlängd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav. Detta innebär att god status eller 
potential ska uppnås senast 2027 eller så snart som möjligt efter 2027 som de 
naturliga förhållandena tillåter. Mindre stränga kvalitetskrav innebär att nivån kan 
accepteras med sämre status eller potential än god. 

Remissen är en del av ett antal remisser om kraftigt modifierade vattendrag som 
Havs – och vattenmyndigheten har skickat ut på remiss under 2022. 

Kommunens synpunkter och kommentarer på förslaget 
Bygg- och miljöenheten anser att det är bra att Havs – och vattenmyndigheten har 
tagit fram en vägledning ifall förlängd tidsfrist behövs vid vissa vattenförekomster. 
Detta gör att processen med bedömning om förlängd tid eller mindre stränga krav får 
en mer enhetlig och effektiv handläggning. 

Där det finns områden med flera verksamheter kan det vara svårt att hitta vart 
föroreningarna eller påverkan härleds ifrån. Detta kan ta tid och kräva omfattande 
utredningar. Därmed är det bra att ha med orimliga kostnader i bedömningarna 
som kan visa att förlängd tidsfrist kan vara nödvändiga vid vissa tillfällen och 
ibland kan det även vara motiverat med mindre stränga krav om detta krävs. 
Samtidigt anses det att mindre stränga krav ska användas restriktivt och enbart i de 
fall när inget annat sätt är möjligt för att kunna uppfylla så bra status eller potential 
som möjligt, utan att försämra tillståndet ytterligare i vattenförekomsten. 

Bygg och miljöenheten har i övrigt inga synpunkter på förslaget. 

Bygg- och miljönämnden vill även belysa den stora betydelsen av att 
fördröjningen av vatten i kraftiga modifierade vattendrag, till exempel 
vattenkraftverk, ska bestå. Detta är för att det har en stor betydelse för 
dricksvattentillgången för Emmaboda kommun.   



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2022-09-05 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Remiss- vägledning om förlängd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav 
Bilaga 1 Orimliga kostnader 
Bilaga 2 Förlängd tidsfrist med skälet naturliga förhållanden 
Bilaga 3 Kriterier för bedömning av kulturmiljö- vid förklarande av kraftigt 
modifierade vatten och – beslut om miljökvalitetsnormer med mindre stränga 
kvalitetskrav 
____ 

Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta 

att ta remissvaret gällande vägledning om förlängd tidsfrist och mindre stränga 
kvalitetskrav som sitt eget 

att föreslå kommunstyrelsen att fastställa detta remissvar gällande vägledning 
om förlängd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav, och översända det till 
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) 

____ 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att som tillägg till remissvaret betona att förändringen av vattenflödet ut till 
Östersjön i förhållande till de vattenförekomster det berör måste bestå 
eftersom detta är avgörande för flera kommuners vattenförsörjning 

att  ta remissvaret gällande vägledning om förlängd tidsfrist och mindre stränga 
kvalitetskrav som sitt eget 

att föreslå kommunstyrelsen att fastställa detta remissvar gällande vägledning 
om förlängd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav, och översända det till 
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) 

____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2022-09-05 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 76  Dnr BMN/2022:563   432 

Remiss gällande vägledning för att definiera ekologisk potential 

Bakgrund 
Vid kraftigt modifierade vattendrag (KMV) går det inte att använda god status 
(GES) för att bedöma vattenkvaliteten, utan då används istället kvalitetskravet god 
ekologisk potential (GEP). Varje KMV behöver en egen bedömning för 
potentialen som utgår från den fysiska förändringen som behövs för att den 
samhällsnyttiga verksamheten, till exempel kraftverk, ska kunna fortgå.  

Vägledningen bygger på EU.s gemensamma vägledning CIS Guidance Document 
No. 372 som publicerades 2009 och bygger på samsyn på kraven i vattendirektivet 
och god praxis.  

Syftet med vägledningen som Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har tagit fram 
är att bidra till att det blir en likvärdig definition av ekologisk potential i landet, 
tydliggöra på vilka grunder som ekologisk potential har definierats, uppfylla 
kraven i vattenförordningen när ekologisk potential definieras, samt tydliggöra på 
vilka grunder som ekologisk potential definieras.  

Kommunens synpunkter och kommentarer på förslaget 
Bygg- och miljöenheten tycker att det är bra att HaV har tagit fram en vägledning 
vars syfte är att följa de riktlinjer som finns i CIS Guidance Documnet No. 37 och 
att det sker en likvärdig bedömning i hela landet. Processen för att definiera god 
ekologisk potential kan bli mer enhetlig och effektiv med hjälp av vägledningen.  

Vägledningen om att definiera ekologisk potential är en del av ett större 
remissutskick som berör KMV, vilket gör att det är svårt att få en 
helhetsuppfattning om vad resultatet kommer att bli när samtliga remisser har 
varit ute. Vägledningen är också ganska omfattande och det som är bra är de 
schematiska bilderna som visar i vilken ordning arbetet ska fortgå beroende på om 
det är referens- eller åtgärdsmetoden som används vid bedömningen vid 
vattenförekomsten. Däremot är texten när de olika stegen ska förklaras för att 
definiera ekologisk potential ibland svår att följa.   

Bygg- och miljöenheten har inte några ytterligare synpunkter. 

Bygg- och miljönämnden vill även belysa den stora betydelsen av att 
fördröjningen av vatten i kraftiga modifierade vattendrag, till exempel 
vattenkraftverk, ska bestå. Detta är för att det har en stor betydelse för 
dricksvattentillgången för Emmaboda kommun.   



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2022-09-05 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Remiss- vägledning för definition av ekologisk potential 
Remiss- Fallstudie 1: Uppdämning av ett vattendrag (referensmetod och 
åtgärdsmetod) 
Remiss- Fallstudie 2: Vattendrag som påverkas av dränering (referensmetoden) 
Åtgärdsbibliotek- vattendrag, sjö och kust 
____ 

Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta 

att ta remissvaret gällande vägledning för att definiera ekologisk potential som 
sitt eget 

att föreslå kommunstyrelsen att fastställa detta remissvar gällande vägledning för 
att definiera ekologisk potential, och översända det till Havs- och 
vattenmyndigheten (HaV) 

____ 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att som tillägg till remissvaret betona att förändringen av vattenflödet ut till 
Östersjön i förhållande till de vattenförekomster det berör måste bestå 
eftersom detta är avgörande för flera kommuners vattenförsörjning 

att ta remissvaret gällande vägledning för att definiera ekologisk potential som 
sitt eget 

att föreslå kommunstyrelsen att fastställa detta remissvar gällande vägledning för 
att definiera ekologisk potential, och översända det till Havs- och 
vattenmyndigheten (HaV) 

____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2022-09-05 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 77 Dnr BMN/2020:1231   HTY 

Föreläggande med vite att utföra kompletterande radonmätningar i bostäder 
och redovisa analysresultat 

Bakgrund    
Bygg- och miljönämnden har 2021-02-15 förelagt dåvarande fastighetsägaren 
Hemlaget Fastigheter AB att utföra radonmätningar i samtliga bostäder i sina  
fastigheter i Vissefjärda och Långasjö. Föreläggandet avsåg dels mätning av  
samtliga bostäder i 1 fastighet samt en komplettering av utförda mätningar i  
resterande 5 fastigheter. 

Enligt nämndens föreläggande skulle en redovisning ske till Bygg- och 
miljöenheten, Emmaboda kommun senast 2022-06-30. Några resultat har inte 
inkommit och ett nytt beslut, denna gång vid vite bör därför fattas.  

Fastigheterna ägs numera av Vindicta Fastigheter AB som har samma 
organisationsnummer som tidigare ägaren Hemlaget Fastigheter AB. 

Bygg- och miljöenheten har 2022-07-26 kommunicerat ett beslutsförslag om 
föreläggande vid vite med fastighetsägaren Vindicta Fastigheter AB. Inga 
synpunkter har inkommit.   

Motivering 
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 
metodbeskrivning om bl.a. urval av vilka bostäder som bör mätas. Myndigheten 
anger här för flerbostadshus att mätning bör ske i samtliga lägenheter med mark-
kontakt.  

Fastighetsägaren har, trots tidigare föreläggande, inte redovisat resultat för 
radonhalt för samtliga fastigheter och bostäder med markkontakt och bör därför 
föreläggas vid vite att vidta kompletterande åtgärder. Vindicta Fastigheter AB bör, 
med hänvisning till ovannämnda, föreläggas att  utföra kompletterande mätningar 
i sina fastigheter så att samtliga bostäder med markkontakt kontrolleras.      



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2022-09-05 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Lagstiftning 
Enligt 3 kap. 5 § strålskyddslagen ska den som bedriver en verksamhet eller är 
ansvarig för en åtgärd som kan innebära att en människa exponeras för 
joniserande strålning optimera strålskyddet genom att så långt som det är möjligt 
och rimligt med hänsyn till befintlig teknisk kunskap samt ekonomiska och 
samhälleliga faktorer begränsa sannolikheten för exponering, antalet personer som 
exponeras, och storleken på den individuella stråldosen.  

I fråga om bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till ska 
fastighetsägaren enligt 3 kap. 6 § strålskyddslagen optimera strålskyddet genom 
att vidta åtgärder så att radonhalten hålls så låg som det är möjligt och rimligt.  

Av 3 kap. 6 § strålskyddsförordningen följer att referensnivån för radon är 200 
becquerel per kubikmeter luft inomhus i bostäder, lokaler som allmänheten har 
tillträde till och på arbetsplatser, uttryckt som årlig genomsnittlig aktivitets-
koncentration.  

Enligt 8 kap. 4 § strålskyddslagen ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar 
en åtgärd som omfattas av lagen eller föreskrifter som har meddelats i anslutning 
till lagen på begäran av tillsynsmyndigheten ge myndigheten de upplysningar eller 
de handlingar som behövs för tillsynen.  

Tillsynsmyndigheten får enligt 8 kap. 6 § strålskyddslagen besluta om de 
förelägganden som behövs för tillsynen och för att de som har skyldigheter enligt 
lagen, föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen eller beslut som 
meddelats med stöd av lagen ska fullgöra dessa.  

Av 8 kap. 7 § strålskyddslagen följer att ett sådant beslut får förenas med vite, och 
enligt 10 kap. 3 § gäller beslut enligt strålskyddslagen omedelbart även om det 
överklagas, om inte tillsynsmyndigheten beslutar någonting annat. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts av bygg- och miljöenheten och beretts av bygg- och 
miljönämndens beredning 2022-08-. 

Beslutsunderlag 
Bygg- och miljönämndens beslut § 16 av 2021-02-15 
Bygg- och miljöenhetens kommuniceringsskrivelse av 2022-07-26 
____ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2022-09-05 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta 

att    Bygg- och miljönämnden förelägger Vindicta 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 (1 oktober – 30 april).
Analyser av radonmätare ska göras av ackrediterat laboratorium.

 Resultat från radonmätningarna ska tillställas Bygg- och  miljöenheten,
Emmaboda kommun, senast 2023-02-28.

 Bygg- och miljönämnden förenar föreläggandet med ett vite på 10 000 kronor. 

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

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

2. 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.

3. Resultat från mätningarna ska tillställas Bygg- och  miljöenheten,
Emmaboda kommun, senast 2023-02-28.

 Bygg- och miljönämnden förenar föreläggandet med ett vite på 10 000 kronor för 
 vardera fastigheten. 

 Beslutet fattas med stöd av 8 kap. 6 och 7 §§ strålskyddslagen och 
 med hänvisning till 8 kap. 4 § strålskyddslagen.  

 Bygg- och miljönämnden avser också att ta ut en avgift på 3 920 kronor för     
 handläggning av ärendet, motsvarande 4 timmars handläggningstid, i enlighet 
med taxan för Emmaboda kommuns prövning och tillsyn.      



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2022-09-05 

Justerande  Utdragsbestyrkande

____ 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att    Bygg- och miljönämnden förelägger Vindicta 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 (1 oktober – 30 april).
Analyser av radonmätare ska göras av ackrediterat laboratorium.

 Resultat från radonmätningarna ska tillställas Bygg- och  miljöenheten,
Emmaboda kommun, senast 2023-02-28.

 Bygg- och miljönämnden förenar föreläggandet med ett vite på 10 000 kronor. 

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

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

2. 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.

3. Resultat från mätningarna ska tillställas Bygg- och  miljöenheten,
Emmaboda kommun, senast 2023-02-28.

 Bygg- och miljönämnden förenar föreläggandet med ett vite på 10 000 kronor för 
 vardera fastigheten. 

 Beslutet fattas med stöd av 8 kap. 6 och 7 §§ strålskyddslagen och 
 med hänvisning till 8 kap. 4 § strålskyddslagen.  

 Bygg- och miljönämnden avser också att ta ut en avgift på 3 920 kronor för     
 handläggning av ärendet, motsvarande 4 timmars handläggningstid, i enlighet 
med taxan för Emmaboda kommuns prövning och tillsyn.      
____ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2022-09-05 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Bilagor: 
Delgivningskvitto 
Överklagandehänvisning 

Beslutet skickas till: 
Berörd fastighetsägare 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2022-09-05 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Du kan överklaga beslutet 
Om du inte är nöjd med beslutet kan du skriftligen överklaga beslutet hos 
Förvaltningsrätten i Växjö. 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 Förvaltningsrätten i 
Växjö. 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 18 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2022-09-05 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 78 Dnr BMN/2022:706   BEN 

XXXXX, ansökan om bygglov för nybyggnation 
av 1,5-plans bostadshus 

Bakgrund 
Ärendet gäller: Nybyggnation 1 1/2 plan bostadshus där befintlig stenkällare 
intrigerats och används som förråd och vinkällare. 

Fastighet: XXXXX

Ansökan kom in till bygg- och miljönämnden 2022-08-05 och avser rivning av 
stenkällare som är idag i dåligt skick på grund av bristande underhåll sedan många 
år samt nybyggnation av 1,5-plans bostadshus. 

Bruttoarea: 117,4 
Fasadmaterial: trä och tegel 
Takbeklädnad: betongpannor 

Yttrande 
Berörda grannar har ingen erinran i ärendet. 

Miljöenheten yttrar sig angående lösning för avlopp. 

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

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

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

Viktig information om ditt ärende 
 Detta lov innebär inte rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän Bygg- och

miljönämnden har gett startbesked, enligt 10 kap 3 § PBL. Om du inte
följer det ska nämnden besluta om byggsanktionsavgift.

 Observera också att nya regler gäller sedan 2019-01-01: Även om du
sedan får startbesked så får åtgärden påbörjas tidigast fyra veckor efter att
bygg- och miljönämnden kungjort bygglovsbeslutet i Post- och Inrikes
Tidningar. Om åtgärden påbörjas efter att dessa fyra veckor har gått men
innan lovbeslutet har fått laga kraft sker påbörjandet på egen risk eftersom
beslutet kan komma att upphävas om det överklagas.

 Tekniskt samråd krävs i ärendet, tid för samråd bokas hos bygg- och
miljöenheten, på telefon 0471-24 90 73).

 Kontrollplan ska upprättas och inlämnas innan startbesked kan ges.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2022-09-05 

Justerande  Utdragsbestyrkande

 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). 
____ 

Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta 

att  bevilja bygglov för nybyggnation av 1,5-planshus 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 sökande ska betala avgiften för ärendets handläggning på 19 926 kronor med 
stöd av kommunfullmäktiges beslut om taxa 2011-11-28 § 121 

____ 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att  bevilja bygglov för nybyggnation av 1,5-planshus 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 sökande ska betala avgiften för ärendets handläggning på 19 926 kronor med 
stöd av kommunfullmäktiges beslut om taxa 2011-11-28 § 121 

____ 

Bilagor: 
Yttrande från miljöenheten angående enskild avloppsanordning 
Delgivningskvitto 
Överklagandehänvisning 

Beslutet skickas till: 
Sökande 
Kontrollansvarig 
Emmaboda energi 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2022-09-05 

Justerande  Utdragsbestyrkande

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

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

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

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

handlingar till dig.

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

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

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



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2022-09-05 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 79 Dnr BMN/2022:614   BAN 

Nötskrikan 10, ansökan om bygglov för tillbyggnad av personalrum och 
verkstad 

Bakgrund 
Ärendet gäller: Bygglovsansökan för tillbyggnad av personalrum och verkstad. 

Fastighet: Nötskrikan 10 

Sökande: EMFAB AB 

Ansökan kom in till bygg- och miljönämnden 2022-06-17 och avser tillbyggnad av 
personalutrymme med 83 kvm påbyggnad med kontor, kök, konferensrum och 
HWC samt verkstad på 272 kvm med ny verkstadshall inklusive inbyggd spolplatta. 

Yttrande 
Miljöenheten yttrar sig angående markföroreningar, avfall och oljeavskiljare. 
Emmaboda Energi har fått yttra sig i ärendet och har ingen erinran i ärendet. 
 Räddningstjänsten har fått yttra sig i ärendet och har ingen erinran i ärendet. 

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

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

 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 73).

 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 22 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2022-09-05 

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).

Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta 

att  bevilja bygglov för tillbyggnad av personalutrymme och verkstad 
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  sökande ska betala avgiften för ärendets handläggning på 21 115 kronor 
med stöd av kommunfullmäktiges beslut om taxa 2011-11-28 § 121 

____ 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att  bevilja bygglov för tillbyggnad av personalutrymme och verkstad 
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  sökande ska betala avgiften för ärendets handläggning på 21 115 kronor 
med stöd av kommunfullmäktiges beslut om taxa 2011-11-28 § 121 

____ 

Bilagor: 
Delgivningskvitto 
Överklagandehänvisning 
Yttrande från miljöenheten 
Yttrande från Emmaboda Energi 

Beslutet skickas till: 
Sökande 
Kontrollansvarig 
Emmaboda Energi 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2022-09-05 

Justerande  Utdragsbestyrkande

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

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

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

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

handlingar till dig.

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

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

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



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2022-09-05 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 80  Dnr BMN/2022:759   006 

Sammanträdesplan 2023 

Förslag till sammanträdestider samt inlämningstider för beredning och nämnd 
enligt följande: 

Utkast till 
tjänsteskrivelser 

färdiga 
 för beredning 

Beredning 
kl. 13:00 på 
måndagar 

Tjänsteskrivelser 
till nämnden ska 

vara färdigställda 

Bygg- och 
miljönämnd 

kl. 13:00 på 
måndagar 

4 januari 9 januari 11 januari 23 januari 
 1 februari 6 februari 8 februari 20 februari 

 1 mars  6 mars  8 mars 20 mars 
 29 mars 3 april 5 april 17 april 
26 april  2 maj 

(tisdag) 
4 maj 

(torsdag) 
15 maj 

25 maj  30 maj 
(tisdag) 

1 juni 
(torsdag)

 12 juni 

 16 augusti 21 augusti 23 augusti 4 september 
4 oktober 9 oktober 11 oktober  23 oktober 

 1 november  6 november 8 november 20 november 
6 december 11 december 13 december 18 december 

I sammanträdesplaneringen för bygg- och miljönämnden har det så långt som 
möjligt tagits hänsyn till kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges 
sammanträdesplanering i enlighet med beslut fattat i kommunfullmäktige  
2022-06-20 § 93 
____ 

Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta 

att  fastställa sammanträdestider för beredning och nämnd för 2023 

att  fastställa inlämningstider för beredning och nämnd för 2023 

att  betrakta beslutet från kommunfullmäktige 2022-06-20 § 93 att ”uppdra till 
bolag, förbund och nämnder att att ta hänsyn till kommunstyrelsens och 
kommunfullmäktiges sammanträdesplanering för att uppnå en bra och 
följsam ärendehantering” som verkställt 

____ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2022-09-05 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att  fastställa sammanträdestider för beredning och nämnd för 2023 

att  fastställa inlämningstider för beredning och nämnd för 2023 

att  betrakta beslutet från kommunfullmäktige 2022-06-20 § 93 att ”uppdra till 
bolag, förbund och nämnder att att ta hänsyn till kommunstyrelsens och 
kommunfullmäktiges sammanträdesplanering för att uppnå en bra och 
följsam ärendehantering” som verkställt 

____ 

Beslutet skickas till: 
Bygg- och miljönämnden 
Kommunstyrelsen 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2022-09-05 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 81 Dnr BMN/2022:124   246 

Namngivning av gata 

Bakgrund 
Tekniska förvaltningen har inkommit med önskemål om namngivning av en 
mindre lokalgata som är belägen mellan kvarteren Klövern och Vallmon, se 
bifogad karta. 

Beslutanderätten beträffande namngivning ligger hos kommunfullmäktige men 
Bygg- och miljönämnden utarbetar namnförslag på gator.  

Beslutsunderlag 
Karta över området 
____ 

Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta 

att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att 
lokalgatan mellan kvarteren Klövern och Vallmon namnges till Vallmogatan 

____ 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att 
lokalgatan mellan kvarteren Klövern och Vallmon namnges till Vallmogatan 

____ 

Bilaga 
Karta 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2022-09-05 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 82

Information om PBL-taxan 

Avdelningschef Kristina Persson visar del ett av två av de korta filmer om 
PBL-taxan som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram. 
____ 

Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta 

att  med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att  med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2022-09-05 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 83

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 
____ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2022-09-05 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 84  Dnr BMN/2022:4    002 

Anmälan delegationsärenden 

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

Delegationsbeslut enligt förteckning. 
____ 

Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta 

att  godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut 
____ 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att  godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut 
 ____ 

Förteckning finns tillgänglig på bygg- och miljöenheten samt 
kommunledningskontorets kansliavdelning. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2022-09-05 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 85

Meddelande 
Dnr BMN/2015:56   HAA 

Domslut meddelat av Mark- och miljödomstolen i mål nr M 1660-22 angående 
överklagande av beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten från fastighet. 
Mark- och miljödomstolen har avslagit överklagandet.  
____ 

Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta 

att  med kännedom lägga informationen om meddelandet till protokollet 
____ 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att  med kännedom lägga informationen om meddelandet till protokollet 
 ____ 
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