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Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 
 
Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, Emmaboda kommunhus 
 2022-11-14 kl. 14:00 – 16:00 
  

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

Övriga deltagande Kristina Persson, avdelningschef 
 Hanna Tapper, miljöinspektör § 99 
  Anneli Karlsson, nämndsekreterare 
  
Utses att justera Kent-Göran Karlsson (-)  
Justeringens plats och tid Kommunledningskontorets kansliavdelning, Emmaboda kommunhus,  
 2022-11-16 kl. 08:30  
 
Underskrifter sekreterare  Paragrafer 96 - 104 
 Anneli Karlsson 
 
 ordförande  
 Bo Eddie Rossbol 
 
 justerare  
  Kent-Göran Karlsson 
 
 
 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Nämnd/styrelse Bygg- och miljönämnden 
 
Sammanträdesdatum 2022-11-14 
 
Datum för anslags 2022-11-16 Datum för anslags 2022-12-08 
uppsättande  nedtagande 
 
Förvaringsplats för Kansliavdelningen, Kommunledningskontoret, Emmaboda kommunhus 
protokollet 
 
Underskrift  
 Anneli Karlsson  



                   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(12) 
Bygg- och miljönämnden  Sammanträdesdatum                                                                      
                                                           2022-11-14   

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 
 
 
Innehållsförteckning 
 
§  96 Ekonomisk uppföljning 2022 
§  97 Information om budget 2023 
§  98 Bygg- och miljönämndens pris 2022 
§  99 Naturvårdsprogram för Emmaboda kommun 
§ 100 Rutin för att informera överordnad om förelägganden 
§ 101 Information om pågående tillsynsärenden 
§ 102 Delegationsärenden 
§ 103 Meddelanden 
§ 104 Övrigt 
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§ 96  Dnr BMN/2022:3   041 
 
Ekonomisk uppföljning 2022  
 
Driftbudgetuppföljning för 2022 

2022-01-01 – 2022-10-31 Utfall Ackumulerad 
budget 

Avvikelse – 
utfall/budget 

Bygg & miljönämnd -284 -290 6 

Byggavdelning -6 244 -250 

Bostadsanpassning -1 428 -1 078 -350 

Miljöavdelning -2 306 -2 015 -291 

Bidrag projekt 200 0 200 

Energibidrag -25 75 -100 

Kart & mät -1 155 -1 237 82 

TOTALT -5 003 -4 300 -703 
 
Investeringsuppföljning för 2022 

Investeringsprojekt Utfall Budget 

Bullermätare 32001 47 000 50 000 

Vildsvinsfälla med kamera  50 000 

Resterande investeringsram   200 000 

TOTALT 47 000 300 000 
 
____ 
 
Bygg- och miljönämndens beredning 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 
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§ 97  Dnr BMN/2023:3   041 
 
Information om budget 2023 
 
Ekonom Agneta Turnstedt Nyström informerar om att arbete för närvarande pågår 
med att ta fram budget 2023 för bygg- och miljönämnden. Beslut beräknas kunna 
tas på nämnden i december. 
____ 
 
Bygg- och miljönämndens beredning 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 
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§ 98  Dnr BMN/2022:14   230 
 
Bygg- och miljönämndens pris 2022 
 
Bakgrund 
För att stimulera och uppmärksamma insatser inom miljöskyddet, hälsoskyddet, 
naturvården och byggnadsvården delar bygg- och miljönämnden varje år ut pris. 
Priset avser att visa uppskattning och ge uppmärksamhet åt dem som aktivt verkar 
för en god miljö i Emmaboda kommun. 
 
Ärendets beredning 
Sista dag för inlämnande av förslag var 2022-10-31. Under ansökningstiden har 
två förslag inkommit. Ytterligare två förslag har tagits fram av bygg- och 
miljönämndens presidium. Bygg- och miljönämndens presidium har på sitt 
beredningsmöte 2022-10-31 berett ärendet och tagit fram förslag till beslut. 
 
Vilka som föreslås bli pristagare 2022 redovisas under sammanträdet. 
____ 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att  för förtjänstfullt byggnadsvårdsarbete tilldela  
 Christina Buitink och Wouter Buitink,  
 fastighet Vissefjärda 1:247 (Vissefjärda Café & Choklad), Vissefjärda 
 Bygg- och miljönämndens pris 2022 med 15 000 kronor 
 
att  för förtjänstfullt byggnadsvårdsarbete tilldela  
 Ulrika Fransson och Tommy Svensén,  
 fastighet Violen 4, Emmaboda 
 Bygg- och miljönämndens pris 2022 med 5 000 kronor 
 
att tilldela Xylem ett hedersomnämnande för deras byggnation av  
 eget vattenverk för processvatten i Emmaboda kommun 
____ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Pristagare 
Kansliavdelningen 
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§ 99  Dnr BMN/2021:973   NNM 
 
Naturvårdsprogram för Emmaboda kommun 
 
Bakgrund 
I Emmaboda kommuns översiktsplan, antagen 2012, tas naturvård upp. Under de 
tio år som har gått sedan dess har det hänt en hel del, och idag finns det ett behov 
av att ta fram ett mer omfattande naturvårdsprogram för Emmaboda kommun. 
Målsättningen är att sammanställa information från olika källor till ett samlat 
underlag och göra det mer lättillgängligt för både kommunens invånare och 
tjänstemän.  
 
Framtagandet av naturvårdsprogrammet har skett genom ett LONA-projekt 
(Lokala naturvårdssatsningen) som har finansierats med statligt stöd från 
Naturvårdsverket, förmedlat av Länsstyrelse i Kalmar län. 
 
Naturvårdsprogrammet kommer att underlätta för det framtida naturvårdsarbetet, 
vara till nytta för friluftslivet, bidra till den lokala kompetensutvecklingen, samt 
vara till hjälp vid handläggning av olika ärenden där naturvård berörs. 
Programmet kommer även att göras lättillgängligt för allmänheten via 
kommunens hemsida genom att de olika textdelarna i naturvårdsprogrammet delas 
upp och kopplas ihop med en karta över Emmaboda kommun. Kartan med de 
integrerade textdelarna blir ett digitalt verktyg som ger den enskilde möjlighet att 
snabbt och enkelt få en överblick över naturvården i kommunen. 
 
Arbetet med att ta fram naturvårdsprogrammet har bestått av att sammanställa 
redan existerande kunskap och befintligt material. Underlaget har hämtats främst 
från kommunens arkiv, men även från olika databaser och andra myndigheter.  
 
Naturvårdsprogrammet är som dokument uppbyggt i två delar. En första mer 
allmän del som innehåller miljömålen samt kopplingen till översiktsplanen. 
Därefter en andra del som är mer fokuserad på olika naturområden i kommunen 
med tillhörande bilder på kartor för att lättare få en överblick över den 
skyddsvärda naturen.   
 
Naturvårdsprogrammet är ett levande dokument där tanken är att detta ska 
uppdateras löpande och fyllas på med mer information efter eventuellt 
kompletterande inventeringar. Det finns även förslag på åtgärder som behöver 
göras för att utveckla naturvårdsarbetet. Emmaboda kommun har varken 
befogenheter eller resurser att genomföra samtliga åtgärder, utan ansvaret ligger 
på fler aktörer än enbart kommunen, exempelvis enskilda markägare eller andra 
myndigheter. Genom att ta hand om våran natur idag och arbeta för att bevara den 
biologiska mångfalden, så bevaras naturen och den biologiska mångfalden för 
framtida generationer. 
 
Beslutsunderlag 
Naturvårdsprogram för Emmaboda kommun.   
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____ 
 
Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta 
 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att  
 anta Naturvårdsprogrammet för Emmaboda kommun som  
 ett kunskapshöjande material 
____ 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att  
 anta Naturvårdsprogrammet för Emmaboda kommun som  
 ett kunskapshöjande material 
____ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Handläggare 
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§ 100  Dnr BMN/2022:945   400 
 
Rutin för att informera överordnad om förelägganden 
 
Ärende 
Ett förtydligande behöver göras i fråga om vilken rutin som ska finnas angående 
att informera överordnad om förelägganden. 
 
Beredning 
Bygg- och miljönämndens presidium har tagit del av och behandlat ärendet på 
beredningen 2022-10-31. 
____ 
 
Bygg- och miljönämndens beredning föreslår bygg- och miljönämnden besluta 
 
att  handläggarrutinen för att informera överordnad i samband med förelägganden 

ska vara att det åligger handläggaren att säkerställa att överordnad i förväg 
blir informerad om handläggarens bedömning att ett föreläggande behöver 
utfärdas 

 
att undantag från handläggarrutinen medges i akuta situationer som exempelvis 

vid olycka med kemikalier etc, där ett skyndsamt beslut om föreläggande kan 
behöva utfärdas direkt på plats 

____ 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att  handläggarrutinen för att informera överordnad i samband med förelägganden 

ska vara att det åligger handläggaren att säkerställa att överordnad i förväg 
blir informerad om handläggarens bedömning att ett föreläggande behöver 
utfärdas 

 
att undantag från handläggarrutinen medges i akuta situationer som exempelvis 

vid olycka med kemikalier etc, där ett skyndsamt beslut om föreläggande kan 
behöva utfärdas direkt på plats 

____ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Bygg- och miljöenheten 
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§ 101   
 
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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§ 102  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. 
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§ 103   
 
Anmälan meddelanden 
 
  Dnr BMN/2015:56   HAA 
 
Mark- och miljööverdomstolen har 2022-10-25 beslutat att inte bevilja 
prövningstillstånd för att pröva överklagat avgörande av Mark- och miljö-
domstolen med avseende på dom 2022-08-29 i mål nr M 1660-22.  
 
Ärendet handlade om förbud mot utsläpp av avloppsvatten och beslutet fattades 
av bygg- och miljönämnden 2022-02-14. Bygg- och miljönämndens beslut 
kvarstår därmed.  
 
  Dnr BMN/2022:2   400 
 
Livsmedelsverket har 2022-10-27 lämnat information angående uppdaterad 
faktaskrift och nya webbsidor om dricksvatten från små dricksvattenanläggningar 
för privat bruk (tidigare kallad enskild brunn/enskild dricksvattenanläggning). 
 
  Dnr BMN/2022:5   400 
 
Länsstyrelsen Kalmar län har 2022-10-31 beslutat att jml 4 kap Kulturmiljölagen 
lämna tillstånd till fasadarbeten och omförgyllning av tornets kors och kula på 
Långasjö kyrka i Emmaboda kommun. 
____ 
 
Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta 
 
att  med kännedom lägga meddelandena till protokollet 
____ 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att  med kännedom lägga meddelandena till protokollet 
____ 
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§ 104   
   
Övrigt 
 
Under en timme före bygg- och miljönämndens möte genomförde nämnden ett 
besök på en fastighet i syfte att få information samt få möjlighet att se över 
fastighetens avloppsanläggning samt tillhörande omgivning.  
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