
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(27) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2022-01-24 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Plats och tid Dackesalen, Folkets Hus Emmaboda 
2022-01-24 kl. 14:00 – 16:45 

Beslutande Bo Eddie Rossbol, (-) ordförande 
Erling Karlsson (C), deltog inte i § 4 pga jäv 
Thomas Gustafson, (M) 
Kent-Göran Karlsson (-) 
Per Adolfsson (S) 
Gullvi Dahllöf (S) 
Christer Norrby (S)  
Per Engström (S), ersättare för Zeljka Krajinovic, (S) 
Bo Häggbring (SD), ersättare för Tony Johansson, (SD) 

Övriga deltagande Kristina Persson, avdelningschef 
Agneta Turnstedt Nyström, ekonom, § 1 
Per-Ola Risenberg, miljöinspektör 
Mikael Jönsson, miljöinspektör 
 Leila Jafari, bygglovshandläggare 
Anneli Karlsson, nämndsekreterare 

Utses att justera Gullvi Dahllöf (S)  
Justeringens plats och tid Kommunledningskontorets kansliavdelning, Emmaboda kommunhus, 2022-01-28 kl. 08:00 

Underskrifter sekreterare Paragrafer 1 - 12 
Anneli Karlsson 

ordförande 
Bo Eddie Rossbol 

justerare 
Gullvi Dahllöf 

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

Nämnd/styrelse Bygg- och miljönämnden 

Sammanträdesdatum 2022-01-24 

Datum för anslags 2022-01-28 Datum för anslags 2022-02-19 
uppsättande nedtagande 

Förvaringsplats för Kansliavdelningen, Kommunledningskontoret, Emmaboda kommunhus 
protokollet 

Underskrift 
Anneli Karlsson 
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Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2022-01-24 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning 

§ 1
§ 2

§ 3
§ 4

§ 5
§ 6
§ 7
§ 8
§ 9

Bokslut 2021 
Remiss: Motion om att inventera kommunens obebodda/outnyttjade fastigheter 
(ödehus) 
Redovisning av tillsynsplan 2021 
XXXXX, bygglovsansökan för nybyggnation av enbostadshus 

Emmabo 1:573, bygglovsansökan för nybyggnation av lagerhall 
XXXXX, byggsanktionsavgift 
Vissefjärda 1:71, byggsanktionsavgift 
Södra Målatorp 1:56, byggsanktionsavgift 
Information om pågående tillsynsärenden 

§ 10  Ordförandebeslut
§ 11 Delegationsärenden
§ 12 Övrigt
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Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2022-01-24 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 1 Dnr BMN/2021:3   041 
Dnr BMN/2022:3   041 

Bokslut 2021  

Driftbudgetuppföljning för 2021 

2021-01-01 – 2021-12-31 Utfall Ackumulerad 
budget 

Avvikelse – 
utfall/budget 

Bygg & miljönämnd -331 -329 -2

Byggavdelning 205 349 -144

Bostadsanpassning -1 175 -1 285 110 

Miljöavdelning -2 393 -2 521 128 

Energibidrag 14 78 -64

Kart & mät -1 678 -1 682 4 

Semesterlöneskuld -11 0 -11

TOTALT -5 368 -5 390 22 

Investeringsuppföljning för 2021 

Investeringsprojekt Utfall Budget 

Kartprogram Geosecma 2021 458 794 600 000 

TOTALT 212 543 600 000 

____ 

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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Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2022-01-24 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 2 Dnr BMN/2021:860   230 

Remiss: Motion om att inventera kommunens obebodda/outnyttjade 
fastigheter (ödehus) 

Yttrande 
Bygg- och miljöenheten har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen i 
motionen, men hänvisar till yttrandet som lämnades in av enheten 2021-05-05 för 
ärende BMN2021.347 gällande Yttrande om revidering av Kalmar läns regionala 
åtgärdsprogram för miljömålen: 

 ”God bebyggd miljö - Inom temaområde God bebyggd miljö skriver man i punkt 
122 ”öka antalet skyddade kulturhistoriskt värdefulla miljöer genom inventeringar 
och identifiering i planarbetet. En del i arbetet skulle kunna vara att belysa de 
ödehus som finns i kommunerna (Region Kalmar har redan kommit med förfrågan 
kring en lista över dessa). Många är äldre vackra hus som skulle kunna bidra till 
en vacker omgivning i högre grad än de gör som tomma, och troligtvis skulle vara 
intressanta för renoverare som vill flytta ut på landsbygden. Punkten borde också 
bidra till ett bättre Klimat genom bättre resurshushållning då återbruk är bättre än 
rivning. Det hade potentiellt också minskat arbetstrycket på kommunernas 
byggnadsinspektörer i deras tillsynsarbete, då ödehus som står för länge riskerar 
att förfalla och ge upphov till behov av tillsyn med presumtiva efterföljande 
rivningsförelägganden. Både fastighetsägare, mäklare och samhällsutvecklande 
organ på kommunen bör vara inblandade i frågan.” 

Bygg- och miljöenheten kan vara behjälplig med att delge underlag på de 
fastigheter som idag har uppehåll i kommunal avfallshämtning på premisserna att 
de inte används/ är obeboeliga och på så vis möjligtvis effektivisera 
inventeringen.    

Beslutsunderlag 
-Remiss: Motion – Inventera kommunens obebodda/outnyttjade fastigheter (ödehus)
-Motion avseende att inventera kommunens obebodda/outnyttjade fastigheter (ödehus)
-Remissvar med yttrande angående att inventera kommunens
obebodda/outnyttjade fastigheter (ödehus)
____

Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta 

att ta remissvaret som sitt eget 

att  översända remissvaret till kommunstyrelsen för vidare hantering inför 
beslut i kommunfullmäktige 

____ 
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Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2022-01-24 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att ta remissvaret som sitt eget 

att  översända remissvaret till kommunstyrelsen för vidare hantering inför 
beslut i kommunfullmäktige 

____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(27) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2022-01-24 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 3  Dnr BMN/2021:78   230 

Redovisning av tillsynsplan 2021 

Bakgrund 
Bygg- och miljönämnden beslutade 2021-02-15 § 13 om en tillsynsplan för bygg- 
och miljöenhetens verksamhetsområden för år 2021. Redovisning av utförd tillsyn 
utgår ifrån tillsynsplan 2021. 

Miljöskyddsobjekt med årlig tillsynsavgift 

Bransch B-verksamhet Antal Planerade besök Redovisat 

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

Bransch C/U Antal Planerade besök Redovisat 

Sågverk 4 2 0 
Glashyttor 3 3 0 
Glasverksamhet 2 2 0 
Energianläggningar 5 
Bilverkstäder/bensin 20 20 8 
Växthus 2 1 1 
Golfbana 1 
(Sten)verksamheter 3 
Mekaniska verkstäder 6 6 1 
Motorbana/crossbana 3 3 1 
Skjutbanor 6 6 6 
Avloppsreningsverk 3 
Krossning/upplag 3 3 2 
Tippar 3 1 
Lantbruk 30-100DE 15 
Djurhållning min än 30 DE 220 
Projekt Oljeavskiljare 15 15 8 
Förorenade områden 
Riskklassning        
Ansvarsutredning 

16 1 
2 

0 
0 

Strandskydd 3 
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Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2022-01-24 

Justerande  Utdragsbestyrkande

 Hälsoskyddsobjekt med årsavgift 

Bransch Antal Planerade besök Redovisat 

Skär/stickande 4 
Bassängbad 1 
Serviceboende 5 
Förskolor 12 
Grundskolor 6 
Gymnasier 2 
Solarier 1 
Hotell/vandrahem 7 4 3 
Flerbostadshus 10 1 6 
Sporthall 1 

 Hälsoskyddsobjekt med timavgift 

Bransch Antal Planerade besök Redovisat 

Skär/stickande 1 
Fritids 10 
Vandrarhem 1 
Serviceboende 5 
Camping 5 4 4 
Frisörer 15 
Massagelokaler 9 
Samlingslokaler 10 
Strandbad 7 7 5 
Idrottsplatser 7 7 4 

 Livsmedelsobjekt 

Typ Antal Planerade 
besök 

Redovisat 

B&B 5 2 2 
Butik 13 20 22 
Café 14 8 6 
Fritidshem 7 
Mobila 2 2 4 
Mottagningskök 9 4 4 
Restaurang 12 18 19 
Storhushåll 8 18 17 
Tillverkning 2 1 1 
Vattenverk/ 
dricksvatten/brunn 

5/9 5/4 5/4 

Övrigt 7 2 4 
Sammanlagt 93 84 120 
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Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2022-01-24 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Resultat  
77 besök var planerade gällande miljöskydd, 44 besök gjordes. 

23 besök var planerade gällande hälsoskydd, 22 besök gjordes. 

84 besök var planerade gällande livsmedel, 88 besök gjordes, samt 32 
uppföljningar och 4 RASFF. 

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

Bygglovsärenden – 152 st  

Tillstånd enskilt avlopp – 34 st 

Bostadsanpassningsärenden - 36 st 

Värmepumpar – 35 st 

Klagomål– 63 st  

Strandskyddsärenden 25 st 

Övrigt 

Granskningar av miljörapporter, systemförvaltande (EDP/ Geosecma etc), 
dataskydd, remisser, riskklassningar av förorenad mark, LONA-bidrag (cirka 160 
timmar), ansvarsutredningar, glasbruksutredningar, dricksvattenfrågor, deltagande 
i projekt för Miljösamverkan Sydost inom områden som oljeavskiljare, PFAS hos 
Räddningstjänsten, legionella mm. 

Totalt lades 1030 ärenden upp 2021 för BMN, 987 ärenden avslutades. Av de 
ärenden som öppnades under 2021 är 663 fortfarande öppna. Till varje ärende hör 
ett flertal händelser, där antalet varierar från ärende till ärende. Exempelvis kan 
nämnas att ett avloppsärende under 2020 - 2021 hade mer än 40 händelser.  

Bygg- och miljöenheten har inte kunnat fullfölja den beslutade tillsynsplanen 
2021 fullt ut med anledning av pandemin med Covid-19 i kombination med 
vakanser. 
____ 

Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta 

att notera att Bygg- och miljöenheten inte har kunnat fullfölja den 
beslutade tillsynsplanen 2021 fullt ut med anledning av pandemin 
med Covid-19 i kombination med vakanser, samt att med kännedom 
om detta lägga denna information till protokollet 

att godkänna redovisningen av utförd tillsyn under 2021 
____ 
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Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2022-01-24 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att notera att Bygg- och miljöenheten inte har kunnat fullfölja den 
beslutade tillsynsplanen 2021 fullt ut med anledning av pandemin 
med Covid-19 i kombination med vakanser, samt att med kännedom 
om detta lägga denna information till protokollet 

att godkänna redovisningen av utförd tillsyn under 2021 
____ 

Beslutet skickas till: 
Bygg- och miljöenheten 
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Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2022-01-24 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 4 Dnr BMN/2021:1014   BEN 

XXXXX, bygglovsansökan för nybyggnation av enbostadshus 

Bakgrund 
Ärendet gäller: Bygglovansökan för enbostadshus. 

Fastighet: XXXXX

Ansökan kom in till bygg- och miljönämnden 2021-12-16 och avser 
nybyggnation av enbostadshus.  

Byggnadsarea: 128,1 kvm 
Fasadmaterial: Trä 

Yttrande 
Berörda grannar, Miljöenheten och Emmaboda Energi har fått yttra sig i ärendet. 

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

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

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.
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2022-01-24 

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.

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

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 Erling Karlsson (certifierad K) som kontrollansvarig 
med stöd av 10 kap 9 § 

att avgiften för ärendets handläggning är 20 000 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 Erling Karlsson (certifierad K) som kontrollansvarig 
med stöd av 10 kap 9 § 

att avgiften för ärendets handläggning är 20 000 kronor med stöd av 
kommunfullmäktiges beslut om taxa § 121, 2011-11-28 

____ 

Bilagor 
Delgivningskvitto 
Hur du kan överklaga beslutet. 

Beslutet skickas till: 
 Sökande
 Kontrollansvarig
 Emmaboda Energi
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Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  
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Justerande  Utdragsbestyrkande

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

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

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

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

handlingar till dig.

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

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

Ytterligare upplysningar 
Behöver du veta mer om hur du ska göra går det bra att ringa till Bygg- och 
miljöenheten via kommunens växel på telefonnummer 0471-24 90 00. Fråga efter 
ärendets handläggare. 
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§ 5  Dnr BMN/2021:971   BAN 

Emmabo 1:573, bygglovsansökan för nybyggnation av lagerhall 

Bakgrund 
Ärendet gäller: Bygglovansökan för nybyggnad av industri- lagerbyggnad, tält. 

Fastighet: Emmabo 1:573. 

Ansökan kom in till bygg- och miljönämnden 2021-11-25 och avser nybyggnation 
av lagerbyggnad. 

Yttrande 
Emmaboda Energi och Miljöenheten har fått yttra sig i ärendet. 

Förutsättningar 

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

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

Viktig information om ditt ärende 
 Observera också att nya regler gäller sedan 2019-01-01: Även om du

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

 Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.
 I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs.

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

Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta 

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

att avgiften för ärendets handläggning är 19 550 kronor med stöd av 
kommunfullmäktiges beslut om taxa § 121, 2011-11-28 

____ 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

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

att avgiften för ärendets handläggning är 19 550 kronor med stöd av 
kommunfullmäktiges beslut om taxa § 121, 2011-11-28 

____ 

Bilagor 
Delgivningskvitto 
Hur du kan överklaga beslutet. 

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

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

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

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 16(27) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2022-01-24 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 6 Dnr BMN/2022:75   BTS 

XXXXX, byggsanktionsavgift

Ärendet  
Ärendet gäller: Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd. Byggsanktionsavgift. 

Fastighet: XXXXX

Ärendet avser ändring av byggnads planlösning eller ändring som berör de 
bärande delarna. Ändring från att ha varit två stycken lägenheter till en lägenhet 
genom att riva lägenhetsskiljande vägg och montera en bärande balk istället.  

Bakgrund  
Byggherren lämnade in en bygganmälan för ändring av konstruktion av 
byggnadens bärande delar till bygg och miljönämnden 2021-12-15. Däri beskrivs 
att arbetet har utförts av XXXXX och arbetet var klart 2020-03-24. 
Kontrollmätning 2021-12-12 visade att ingen nedböjning har skett. Åtgärderna har 
vidtagits utan bygglov och startbesked och detta strider mot Plan och bygglagen 
och Plan och byggförordningen. 

Förutsättningar  
Enligt PBL, är byggsanktionsavgift en avgift som ska betalas av den som utan att 
först få bygglov och eller startbesked från bygg- och miljönämnden påbörjar en 
bygglovspliktig åtgärd. Avgiften ska tas ut även om överträdelsen inte skett 
uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om den 
avgiftsskyldiga inte kunnat fullgöra sin skyldighet på grund av sjukdom, 
eventuella omständigheter som den avgiftsskyldige inte kunna rå över eller annat 
som den avgiftsskyldige gjort för att undvika överträdelse. Storleken på dessa 
avgifter framgår av PBF.  

Bygganmälan krävs för att påbörja en sådan ändring av en byggnad som kräver 
anmälan enligt 6 kap. 5 § 3 p PBF. Byggsanktionsavgiften för att ha utfört en 
anmälanspliktig åtgärd i form av ändring av byggnadens konstruktion utan 
startbesked är enligt Plan- och byggförordningen 9 kap. 11 § 1 p blir i detta fall 22 
990 kr. Se uträkning i bilaga 1. 

Motivering  
Bygg- och miljöenheten bedömer utifrån bygganmälan att ändringen utfördes 
innan anmälan gjordes och utan att startbesked då getts och därför ska 
byggsanktonsavgift tas ut. Det finns inget skäl att sätta ner avgiften. 

Inget övrigt har framkommit som påvisar att byggsanktionsavgifterna inte ska tas 
ut. 

Bygg- och miljöenheten bedömer att det inte finns några omständigheter som gör 
att avgiften bedöms som orimligt hög och att den därför skulle sänkas. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(27) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2022-01-24 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Kommunicering  
Ärendet har kommunicerats med fastighetsägaren som har inkommit med ett 
yttrande. 
____ 

Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta 

att påföra XXXXX byggsanktionsavgift om 22 990 kr med stöd av 
Plan- och byggförordningen 9 kap. 11 § 1 p 

____ 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att påföra XXXXX byggsanktionsavgift om 5748 kr med stöd av 
Plan- och byggförordningen 9 kap. 11 § 1 p 

____ 

Bilagor 
1. Uträkning byggsanktionsavgifter
2. Yttrande angående byggsanktionsavgift
3. Överklagandehänvisning
4. Delgivningskvitto

Beslutet skickas till: 
Fastighetsägaren 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(27) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2022-01-24 

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 19(27) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2022-01-24 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 7  Dnr BMN/2022:76   BTS 

Vissefjärda 1:71, byggsanktionsavgift 

Ärendet 
Ärendet gäller: Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd, eldstad. Byggsanktionsavgift. 

Fastighet: Vissefjärda 1:71 

Ärendet avser installation av braskamin och insatsrör i befintlig skorsten. 

Bakgrund 
Byggherren lämnade en bygganmälan om ej bygglovspliktig åtgärd gällande 
installation av braskamin i efterhand till Bygg och miljönämnden. Anmälan om 
installationen inkom 2021-11-25 tillsammans med ett brev där hen bland annat 
förklarar att det är entreprenörens fel som anlitades för att utföra arbetet. Vidare 
framförs också att hen bad om entreprenörens hjälp för att skicka in bygganmälan 
och att hen inte ville att arbetet skulle utföras innan anmälan lämnats och 
startbesked getts. Hen framför att hen har gjort ett misstag och att misstaget inte 
ska upprepas.  

Förutsättningar 
Enligt PBL, är byggsanktionsavgift en avgift som ska betalas av den som utan att 
först få startbesked från bygg- och miljönämnden påbörjar en bygglovspliktig åtgärd. 
Avgiften ska tas ut även om överträdelsen inte skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 
Avgiften behöver dock inte tas ut om den avgiftsskyldiga inte kunnat fullgöra sin 
skyldighet på grund av sjukdom, eventuella omständigheter som den avgiftsskyldige 
inte kunnat rå över eller annat som den avgiftsskyldige gjort för att undvika 
överträdelse. Storleken på dessa avgifter framgår av Plan- och byggförordningen. 

Bygganmälan krävs för installation av braskamin för en byggnad inom detaljplan, 
enligt 9 kap 30 § PBL. Byggsanktionsavgiften för att ha utfört en anmälanspliktig 
åtgärd i form av installation av braskamin i befintlig skorsten utan startbesked är 
enligt Plan- och byggförordningen 9 kap 13 § 2 p: 4830 kr.  

Motivering 
Bygg- och miljöenheten bedömer, utifrån byggherrens egna uppgifter att 
installationen utfördes innan anmälan gjordes och utan att startbesked då getts och 
att byggsanktionsavgift därför ska tas ut. Det finns inte heller skäl att sätta ner 
avgiften till hälften enligt 9 kap 3 a § PBF då anmälan inte gjorts när 
installationen utfördes. 

Inget övrigt har framkommit som påvisar att byggsanktionsavgifterna inte ska tas ut. 

Bygg- och miljöenheten bedömer att det inte finns några omständigheter som gör 
att avgiften bedöms som orimligt hög och att den därför skulle sänkas. 
____ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(27) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2022-01-24 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Kommunicering  
Ärendet har kommunicerats med fastighetsägaren. 
____ 

Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta 

att påföra Muggetorps Fastighetsköp AB (559252-2592) 
byggsanktionsavgift om 4 830 kr med stöd av 
Plan- och byggförordningen 9 kap 13 § 2 p 

____ 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att påföra Muggetorps Fastighetsköp AB (559252-2592) 
byggsanktionsavgift om 4 830 kr med stöd av 
Plan- och byggförordningen 9 kap 13 § 2 p 

____ 

Bilagor 
1. Uträkning byggsanktionsavgifter
2. Yttrande angående byggsanktionsavgift
3. Överklagandehänvisning
4. Delgivningskvitto

Beslutet skickas till: 
Fastighetsägaren 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(27) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2022-01-24 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 8  Dnr BMN/2022:77   BTS 

Södra Målatorp 1:56, byggsanktionsavgift 

Ärendet 
Ärendet gäller: Bygglovansökan för ändrad användning av Vissefjärda Pall. 
Byggsanktionsavgift. 

Fastighet: Södra Målatorp 1:56 

Ärendet avser ändrad användning från tillverkningsindustri till utbildningsverksamhet. 

Bakgrund 
TAU learning AB lämnade en bygglovsansökan för ändrad användning till 
Bygg- och miljönämnden 2021-06-03 och ansökan behandlades av  
Bygg- och miljönämnden 2021-06-22 där bygglov beviljades. 

En brandskyddsbeskrivning gällande fastigheten Södra Målatorp 1:56 med 
diarienummer BMN2021:448 kom 2021-09-02 in till Bygg- och miljönämnden. 
Efter granskning av ärendet upptäcktes att brandskyddsdokumentation saknas 
inför slutbesked och därefter kontaktade bygglovshandläggare Leila Jafari 
sökanden via telefon för att informera om begärd komplettering. Sökanden 
upplyste själv bygglovshandläggaren om att aktuella lokaler redan hade tagits i 
bruk utan att begäran om slutbesked hade lämnats in. Att åtgärderna vidtagits utan 
slutbesked strider mot Plan- och bygglagen och Plan- och byggförordningen.  

Förutsättningar 
Enligt PBL, är byggsanktionsavgift en avgift som ska betalas av den som utan att 
först få startbesked från bygg- och miljönämnden påbörjar en bygg eller 
anmälnings åtgärd. Avgiften ska tas ut även om överträdelsen inte skett 
uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om den 
avgiftsskyldiga inte kunnat fullgöra sin skyldighet på grund av sjukdom, 
eventuella omständigheter som den avgiftsskyldige inte kunna rå över eller annat 
som den avgiftsskyldige gjort för att undvika överträdelse. Storleken på dessa 
avgifter framgår av Plan- och byggförordningen (2011:338), PBF. 

Bygglov krävs för ändrad användning av en byggnad inom detaljplan, enligt 
9 kap 30 § PBL. Byggsanktionsavgiften för att ha tagit en lovpliktig åtgärd i form 
av ändrad användning om 1345 m2 utan att ha fått slutbesked är enligt  
Plan- och byggförordningen 9 kap 20 § 3 p: 82713 kr. 

Motivering 
Bygg- och miljöenheten bedömer, utifrån telefonsamtal med sökanden november 
2021 att påbörjad ändrad användning kräver slutbesked enligt PBL därför ska 
byggsanktionsavgift tas ut av fastighetsägaren. 

Inget övrigt har framkommit som påvisar att byggsanktionsavgifterna inte ska tas ut. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(27) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2022-01-24 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Bygg- och miljöenheten bedömer att det inte finns några omständigheter som gör 
att avgiften bedöms som orimligt hög och att den därför skulle sänkas. 

Kommunicering  
Ärendet har kommunicerats med fastighetsägaren. Yttrande har inkommit. 
____ 

Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta 

att påföra TAU Learning AB (556686-6082) byggsanktionsavgift om 
82 713 kr med stöd av plan- och byggförordningen 9 kap 20 § 3 p 

____ 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att återremittera ärendet med motiveringen att utreda det ytterligare 
____ 

Bilagor 
1. Uträkning byggsanktionsavgifter
2. Yttrande angående byggsanktionsavgift
3. Överklagandehänvisning
4. Delgivningskvitto

Beslutet skickas till: 
Fastighetsägaren 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(27) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2022-01-24 

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(27) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2022-01-24 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 9

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 25(27) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2022-01-24 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 10 Dnr BMN/2021:4    002  
Dnr BMN/2021:906   BAN 

Anmälan ordförandebeslut 

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

Delegationsbeslut enligt separat redovisning rörande bygglov för anläggningar, 
dnr: BMN/2021:906 BAN. 
____ 

Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta 

att godkänna redovisningen av anmälda ordförandebeslut 
____ 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av anmälda ordförandebeslut 
 ____ 

Delegationsbeslut finns tillgängligt på bygg- och miljöenheten samt 
kommunledningskontorets kansliavdelning. 
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Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2022-01-24 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 11 Dnr BMN/2021:4    002 
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 27(27) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2022-01-24 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 12

Övrigt 

Ordförande Bo Eddie Rossbol (-) efterfrågar information beträffande 
bemanningen och hur planerna för rekrytering ser ut. 

Avdelningschef Kristina Persson redogör för det nuvarande läget som är fortsatt 
ansträngt samt för resonemangen kring att öka bemanningen. 
____ 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 
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