
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-05-17 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Plats och tid Dackesalen i Folkets Hus, Emmaboda, 2021-05-17 kl. 13:00 – 16:20 

Beslutande Bo Eddie Rossbol, (BA) ordförande 
Erling Karlsson (C) 
Thomas Gustafson, (M) 
Kent-Göran Karlsson, (BA), deltar ej under § 54 pga jäv 
Ola Gustafsson (BA), ersättare för Kent-Göran Karlsson, (BA), § 54 
Per Adolfsson (S), deltar ej under § 53 pga jäv 
Ola Gustafsson (BA), ersättare för Per Adolfsson (S), § 53 
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 under § 48-52 samt § 55-61 
Kristina Persson, avdelningschef 
Agneta Turnstedt Nyström, ekonom (deltagande på distans) 
Chris Symbonis, byggnadsinspektör 
Hanna Tapper, miljöinspektör (deltagande på distans) 
Per-Ola Risenberg, miljöinspektör (deltagande på distans) 
Anneli Karlsson, nämndsekreterare 

Utses att justera Kent-Göran Karlsson (BA) § 48 – 53 samt § 55 – 61 
Ola Gustafsson (BA) § 54 

Justeringens plats och tid Sammanträdesrum Rasken, Emmaboda kommunhus, 2021-05-24, kl. 08:00 

Underskrifter sekreterare Paragrafer 48 - 61 
Anneli Karlsson 

ordförande 
Bo Eddie Rossbol 

justerare 
Kent-Göran Karlsson Ola Gustafsson 

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

Nämnd/styrelse Bygg- och miljönämnden 

Sammanträdesdatum 2021-05-17 

Datum för anslags 2021-05-24 Datum för anslags 2021-06-15 
uppsättande nedtagande 

Förvaringsplats för Kansliavdelningen, Kommunledningskontoret, Emmaboda kommunhus 
protokollet 

Underskrift 
Anneli Karlsson 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(30) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-05-17 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning 

§ 48 Ändring i föredragningslistan
§ 49 Ekonomisk uppföljning
§ 50 XXXXX, bygglov för ändrad användning
§ 51 XXXXX, bygglov för nybyggnation av enbostadshus
§ 52 XXXXX, bygglov för tillbyggnad av däckhotell samt takhöjning
§ 53 XXXXX, bygglov för ändrad användning
§ 54 Broakulla 2:1 & 2:27, bygglov för camping och uppställningsplats
§ 55 Remiss – Revidering av Kalmar läns åtgärdsprogram för miljömålen
§ 56 Remiss – Konstpolicy för Emmaboda kommun
§ 57 Information om pågående tillsynsärenden
§ 58 XXXXX, bygglov för nybyggnation av enbostadshus
§ 59 Anmälan delegationsärenden
§ 60 Anmälan meddelanden
§ 61 Övrigt



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(30) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-05-17 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 48

Ändring i föredragningslistan 

Ordförande Bo Eddie Rossbol (BA) föreslår att ett extra ärende benämnt som 
”XXXXX, bygglov för nybyggnation av enbostadshus” läggs till som  punkt 
14 på föredragningslistan. 
____ 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att ändra föredragningslistan enligt ordförandes förslag 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(30) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-05-17 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 49 Dnr BMN/2021:3   041 

Ekonomisk uppföljning 

Ekonom Agneta Turnstedt Nyström redovisar uppföljning av budget 2021 och 
redogör för hur det ekonomiska utgångsläget ser ut per 2021-04-30. 

Beslutsunderlag 
Driftbudgetuppföljning per 2021-04-30. 
____ 

Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta 

att med kännedom anteckna driftbudgetuppföljning per 2021-04-30 
till protokollet 

____ 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att med kännedom anteckna driftbudgetuppföljning per 2021-04-30 
till protokollet 

____ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(30) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-05-17 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 50  Dnr BMN/2021:331   BÄA 

XXXXX, bygglov för ändrad användning 

Bakgrund 
Ärendet gäller:  
Bygglovsansökan för ändrad användning från handelslokal till restaurang. 

Fastighet: 
XXXXX. 

Sökande 
XXXXX. 

Ansökan kom in till bygg- och miljönämnden 2021-04-15. 

Förutsättningar 
För fastigheten gäller detaljplan fastställd 2014-01-20. 

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.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(30) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-05-17 

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 ändrad användning med stöd av 
9 kap 30 § plan och bygglagen 2010:900 (PBL) 

att  godta Mats Johansson (certifierad N) som kontrollansvarig 
med stöd av 10 kap 9 §  

att avgiften för ärendets handläggning är 16090 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 Mats Johansson (certifierad N) som kontrollansvarig 
med stöd av 10 kap 9 §  

att avgiften för ärendets handläggning är 16090 kronor med stöd av 
kommunfullmäktiges beslut om taxa § 121, 2011-11-28 

____ 

Bilagor 
Delgivningskvitto 
Hur du kan överklaga beslutet. 

Beslutet skickas till: 
Sökande 
Kontrollansvarig 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(30) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-05-17 

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 miljöenheten, 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. 

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
 överklagandet ska vara undertecknat

Skriv också följande uppgifter: 
 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 Emmaboda 
kommun, telefonnummer 0471-24 90 00. Fråga efter ärendets 
handläggare. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(30) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-05-17 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 51  Dnr BMN/2021:189   BEN 

XXXXX, bygglov för nybyggnation av enbostadshus 

Bakgrund 
Ärendet gäller:  
Bygglovsansökan för nybyggnad enbostadshus. 

Fastighet:  
XXXXX

Sökande:  
XXXXX

Ansökan kom in till bygg- och miljönämnden 2021-03-01. 

Yttrande 
Bland berörda grannar finns det en granne som har en erinran i ärendet, se bilaga. 

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

Motivering 
Åtgärden bedöms överensstämma med gällande översiktsplan, oberoende av 
synpunkter från fastighetsägaren på Hermanstorp 3:16. 

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.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(30) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-05-17 

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).

 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 med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen bevilja bygglov för 
nybyggnation av enbostadshus enligt till ärendet stämplade handlingar 

att godta Vincent Johansson (certifierad N) som kontrollansvarig 
med stöd av 10 kap 9 § 

att avgiften för ärendets handläggning är 20050 kronor med stöd av 
kommunfullmäktiges beslut om taxa § 121, 2011-11-28 

____ 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen bevilja bygglov för 
nybyggnation av enbostadshus enligt till ärendet stämplade handlingar 

att godta Vincent Johansson (certifierad N) som kontrollansvarig 
med stöd av 10 kap 9 § 

att avgiften för ärendets handläggning är 20050 kronor med stöd av 
kommunfullmäktiges beslut om taxa § 121, 2011-11-28 

____ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(30) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-05-17 

Justerande  Utdragsbestyrkande

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. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(30) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-05-17 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 52  Dnr BMN/2021:264   BIA 

XXXXX, bygglov för tillbyggnad av däckhotell samt takhöjning 

Bakgrund 
Ärendet gäller: 
Bygglovsansökan för tillbyggnad av däckhotell och höjning av del av tak på 
befintlig byggnad. 

Fastighet: XXXXX

Sökande 
XXXXX

Ansökan kom in till bygg- och miljönämnden 2021-03-24. 

Förutsättningar 
För fastigheten gäller detaljplan fastställd 1964-09-29. 

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.

 I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs.
Koordinater ska eftermätning 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.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(30) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-05-17 

Justerande  Utdragsbestyrkande

 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 tillbyggnad och ombyggnad 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 20240 kronor med stöd av 
kommunfullmäktiges beslut om taxa § 121, 2011-11-28 

____ 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att  bevilja bygglov för tillbyggnad och ombyggnad 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 20240 kronor med stöd av 
kommunfullmäktiges beslut om taxa § 121, 2011-11-28 

____ 

Bilagor  
Delgivningskvitto  
Hur du kan överklaga beslutet. 

Beslutet skickas till: 
Sökande 
Kontrollansvarig 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(30) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-05-17 

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 14(30) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-05-17 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 53  Dnr BMN/2021:11   BFL 

XXXXX, bygglov för ändrad användning 

Bakgrund 
Ärendet gäller:  
Bygglovansökan för ändrad användning från en- och tvåbostadshus till 
flerbostadshus med planerade åtgärder såsom nybyggnation, ombyggnation 
samt rivning. 

Fastighet: 
XXXXX

Sökande 
XXXXX

Ansökan kom in till bygg- och miljönämnden 2021-01-04 och ärendet var 
komplett 2021-04-09. 

Förutsättningar 
För fastigheten gäller detaljplan fastställd 1953-11-20. 

Motivering 
Åtgärden stöd inte av detaljplan men avvikelsen anses vara liten och ligger i ett 
allmänt intresse då behovet av nyskapande av bostäder är stort. 

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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 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  nybyggnad, ombyggnad, rivning 
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 8335 kronor med stöd av 
kommunfullmäktiges beslut om taxa § 121, 2011-11-28 

____ 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att bevilja bygglov för  nybyggnad, ombyggnad, rivning 
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 8335 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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§ 54  Dnr BMN/2021:303   BAN 

Broakulla 2:1 & 2:27, bygglov för camping och uppställningsplats 

Bakgrund  
Ärendet gäller:  
Bygglovsansökan för camping och uppställningsplats. 

Fastighet:  
Broakulla 2:1 & 2:27. 

Sökande  
Emmaboda kommun  
Kontaktperson: Hugo Kjellin, fastighetschef Emmaboda kommun. 

Ansökan kom in till bygg- och miljönämnden 2021-04-06. 

Bakgrund  
Fastigheten Broakulla 2:10 har tidigare använts som campingplats och sökande 
ämnar återuppta verksamheten.  

Motivering  
Trots att detaljplanen inte stödjer sökta åtgärder så kan avvikelsen anses vara av 
ringa karaktär samtidigt som åtgärden utvecklar Johansfors samhälle.  

Förutsättningar  
För fastigheten gäller detaljplan fastställd 1970-09-21. 

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.
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 Kontrollplan ska upprättas och inlämnas innan startbesked kan ges.

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

 Verifierad kontrollplan ska inlämnas då arbetena är färdigställda.

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

 Faktura för avgiften skickas separat.

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

 Delgivningskvittot som du fått tillsammans med detta beslut ska återsändas till:

Emmaboda kommun 
Bygg- och miljönämnden  
Box 54, 361 21 Emmaboda 

Kvittot används av Bygg- och miljönämnden för att få bekräftelse på att beslutet 
kommit fram till mottagaren.  

____ 

Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta 

att bevilja bygglov för camping & uppställningsplats då avvikelsen 
bedöms vara liten och förenlig med detaljplanens syfte med stöd av 
9 kap 31b § plan  och bygglagen 2010:900 (PBL) 

att bevilja bygglov för camping & uppställningsplats  med stöd av 
6 kap 1 § plan- och byggförordningen 2011:338 (PBF) 

att avgiften för ärendets handläggning är 4070 kronor med stöd av 
kommunfullmäktiges beslut om taxa § 121, 2011-11-28 

____ 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att bevilja bygglov för camping & uppställningsplats då avvikelsen 
bedöms vara liten och förenlig med detaljplanens syfte med stöd av 
9 kap 31b § plan  och bygglagen 2010:900 (PBL) 

att bevilja bygglov för camping & uppställningsplats  med stöd av 
6 kap 1 § plan- och byggförordningen 2011:338 (PBF) 

att avgiften för ärendets handläggning är 4070 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 

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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§ 55  Dnr BMN/2021:347   AIR 

Remiss – Revidering av Kalmar läns åtgärdsprogram för miljömålen 

Bakgrund 
Länsstyrelsen Kalmar län påbörjade under hösten 2019 processen med att revidera 
Kalmar läns regionala åtgärdsprogram för miljömålen. Den föreslagna 
tidsperioden för det nya programmets giltighet är 2022-2027.  

Det framtagna förslaget till nytt program beskriver 130 åtgärder för att få en bättre 
miljö och för att komma närmare möjligheten att nå de miljökvalitetsmål som 
länet berörs av. 

Yttrande 
Förslaget innehåller fem olika temaområden där varje område har sina egna 
åtgärdsförslag. Synpunkter på åtgärdsförslagen lyfts nedan.  

Vatten och miljöer vid vatten - Inom temaområdet Vatten och miljöer vid vatten 
finns synpunkter. Under åtgärd nr. 57 står Kartlägga grundvattenkvaliteten i 
enskilda brunnar. Huvudaktör är kommun och fastighetsägare och det ska ske 
genom att få regelbundet, varje år sammanställning från kommunerna gällande 
antal provtagningar samt provresultat. Vilka parametrar är av intresse? Är det 
tänkt att kartläggning ska ske utifrån de parametrar som analyseras idag? Detta är 
viktigt att klargöra då det ingår ett visst antal parametrar i ett analyspaket för 
dricksvattenprov som är upphandlat sedan tidigare. Hur ska sammanställningen 
ske? Idag är det inte säkert att kommunerna gör någon sammanställning av antal 
prov och provresultat.  

Miljögifter- Även under temaområdet miljögifter består en åtgärd av att göra 
hälsorelaterad miljöövervakning i form av mätning av miljögifter i enskilda 
brunnar (nr 32), och där står länsstyrelsen som huvudaktör. Kommer det att göras 
någon samkörning av den provtagningen och den ovan nämnda kartläggningen av 
grundvattenkvaliteten i enskilda vattenbrunnar?  

Levande landskap - Inom temaområdet Levande landskap finns synpunkter inom 
åtgärdspunkten nr. 99 där det står Skapa biotoper som gynnar biologisk mångfald 
(kreotoper). Här kan även kommuner inkluderas som en av huvudaktörerna för att 
kunna skapa mindre biotoper på marker som kommunerna äger och förvaltar.  

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 kontakta och 
lämna information till fastighetsägare om värdet av permanent boende i 
förhållande till hus som står tomma. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(30) 
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2021-05-17 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Ytterligare en synpunkt inom åtgärdsområdet inom God bebyggd miljö är att 
kommunerna bör verka för informations- och tillsynsinsatser som syftar till att 
radonmätningar utförs i samtliga bostäder.’ 

Sammanfattning 
Arbetet med åtgärdsprogrammet i regionalt perspektiv är bra. Gällande 
kommunens bidrag med provtagning och kontroller bör det förtydligas vilka 
parametrar som ska undersökas, både med avseende på dricksvattenkvalitet och 
miljögifter. Arbetet inom Kalmar län måste samordnas med intilliggande län 
eftersom naturen inte följer några administrativa gränser. Luft och vatten rör sig 
över stora områden och under en lång tid. 

Beslutsunderlag 
Remiss av revidering av Kalmar läns regionala åtgärdsprogram för miljömålen. 

ISSN 0348-8748: Kulturmiljö och vattenförvaltning i södra Sverige 2010-2016. 

Remissvar – Revidering av Kalmar läns åtgärdsprogram för miljömålen. 
____ 

Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta 

att ta remissvaret angående revidering av Kalmar läns åtgärdsprogram 
för miljömålen som sitt eget 

att föreslå kommunstyrelsen att fastställa detta remissvar angående 
revidering av Kalmar läns åtgärdsprogram för miljömålen, och 
översända det till Länsstyrelsen Kalmar län 

____ 
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Bygg- och miljönämnden beslutar 

att ta remissvaret angående revidering av Kalmar läns åtgärdsprogram 
för miljömålen som sitt eget 

att föreslå kommunstyrelsen att fastställa detta remissvar angående 
revidering av Kalmar läns åtgärdsprogram för miljömålen, och 
översända det till Länsstyrelsen Kalmar län 

____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 56  Dnr BMN/2021:302   AIR 

Remiss – Konstpolicy för Emmaboda kommun 

Yttrande 
Bygg- och miljöenheten har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen i 
den reviderade policyn. 

Sammanfattning 
Bildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderad konstpolicy för 
Emmaboda kommun. Det nya förslaget benämns som: Konstpolicy för 
Emmaboda kommun – del av en gestaltad livsmiljö i Kalmar län 2021.  

Bildningsnämnden beslöt 2021-03-25 § 24 att skicka förslag till ny konstpolicy på 
remiss till de delar av kommunens organisation som Bildningsförvaltningen anser 
behöver omfattas av remissen. 

Beslutsunderlag 
Förslag till reviderad konstpolicy för Emmaboda kommun – del av en gestaltad 
livsmiljö i Kalmar län. 

Remiss – Konstpolicy för Emmaboda kommun 

Remissvar angående Konstpolicy för Emmaboda kommun. 
____ 

Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta 

att ta remissvaret angående konstpolicy för Emmaboda kommun 
som sitt eget och översända det till bildningsnämnden 

____ 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att ta remissvaret angående konstpolicy för Emmaboda kommun 
som sitt eget och översända det till bildningsnämnden 

____ 

Beslutet skickas till: 
Bildningsnämnden 
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§ 57

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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§ 58  Dnr BMN/2020:1311 BEN 

XXXXX, bygglov för nybyggnation av enbostadshus 

Bakgrund 
Ärendet gäller: Bygglovansökan för enbostadshus. 

Fastighet: XXXXX

Sökande  
XXXXX

Ansökan kom in till bygg- och miljönämnden 2021-03-12. 

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

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

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.
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 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 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 16090 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 16090 kronor med stöd av 
kommunfullmäktiges beslut om taxa § 121, 2011-11-28 

____ 

Bilagor 
Delgivningskvitto 
Hur du kan överklaga beslutet. 
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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. 
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§ 59  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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§ 60

Anmälan meddelanden 

Dnr BMN/2021:2   400 

Krisledningsnämnden har 2021-04-20 § 61 fattat beslut att förfallodag för 
livsmedelstillsyn senareläggs till 31 december 2021 samt att beslutet inte gäller 
för verksamhet inom kommunkoncernen. 

Krisledningsnämnden har 2021-04-20 § 62 fattat beslut att hälsoskyddsavgiften 
2021 efterskänks, att detta beslut inte gäller för verksamhet inom 
kommunkoncernen, samt att de efterskänkta avgifterna finansieras av central 
verksamhet.  
____ 

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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§ 61 Övrigt

Ordförande Bo Eddie Rossbol (BA) efterfrågar information om hur det går med 
rekryteringen av en ny bygglovshandläggare samt frågar även efter när det nya 
kartsystemet Geosecma ska sättas i drift. 

Kristina Persson, avdelningschef, lämnar information om pågående rekryterings-
process samt redogör för hur det går med införandet av det nya kartsystemet. 

Per Adolsson (S), 2:e vice ordförande, efterfrågar information angående hur det 
går med rekryteringen av ny nämndsekreterare. 

Anneli Karlsson, nämndsekreterare, lämnar information i ärendet. 

Kristina Persson, avdelningschef, efterfrågar besked angående utdelningen av 
bygg- och miljönämndens pris. 
____ 
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