Myndighetsnämnden
Protokollsdatum

2016-04-07

Plats och tid

Kommunalhuset, Vrigstadrummet

2016-04-07

Beslutande

Ordinarie ledamöter:
Sten-Åke Claesson (c)
Bengt Mattsson (kd)
Bo Nilvall (m)
Hazze Eklöf (s)
Per-Otto Ivarsson (s)
Kenneth Jonasson (sd)
Leif Hultgren (kd)

Övriga deltagare

Magdalena Gustafsson, sekreterare
Maria Thulin, förvaltningschef
Fiona Vader-Kok, miljöinspektör, §§ 40-52
Mats Johansson, (s), ej tjänstgörande ersättare
Lars Adén, byggnadsinspektör, § 55

Utses att justera

Leif Hultgren (kd)

Justeringens
plats och tid

Kommunalhuset, 2016-04-07, kl 17.15

Underskrifter

Sekreterare

13:00 - 17:15

Paragrafer

40 - 58

Magdalena Gustafsson, sekreterare
Ordförande
Sten-Åke Claesson (c)
Justerande
Leif Hultgren (kd)
Anslag/ Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Myndighetsnämnd

Sammanträdesdatum

2016-04-07

Datum för
anslagsuppsättande

2016-04-08

Förvaringsplats
för protokollet

Myndighetsnämndens kansli

Datum för
anslagsnedtagande

2016-04-29

Underskrift
Magdalena Gustafsson, sekreterare

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Sida 2 (25)

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 40

2016-04-07

Diarienummer:

Delegationsbeslut
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning
Av miljö- och byggenheten meddelade beslut gällande livsmedelsärenden, miljö- och
hälsoskyddsärenden, byggärenden samt trafikärenden.

Beslutsunderlag
- Delegationsbeslut från myndighetsförvaltningen, daterade från 2016-02-23 till och med 2016-03-28.

Myndighetsnämnden beslutar
att anse delegationsbesluten föredragna.

Beslutet skickas till

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Sida 3 (25)

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 41

2016-04-07

Diarienummer:

Delgivningar
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Beslutsunderlag
1. Protokoll kommunfullmäktige 2016-01-25 § 4; Riktlinjer för exploateringsavtal i Sävsjö kommun.
2. Länsstyrelsen Östergötland, 2016-03-01; Meddelande om inkommen ansökan gällande
täkttillstånd på fastigheten Hällaryd 2:3 m.fl.
3. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2016-03-01; Avslag av överklagan för handläggningsavgift,
fastigheten Möcklehult 2:27.
4. Mark- och miljödomstolen, 2016-03-02; Dom - avslag av överklagan gällande förbud
avloppsanläggning, fastigheten Solkaryd 3:11.
5. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2016-03-03; Avslag av överklagan gällande förbud
avloppsanläggning, fastigheten Burseryd 1:20.
6. Tjänsteskrivelse om samordnad fastighetsförvaltning upprättad av Maria Thulin, 2016-03-04.
7. Protokoll kommunstyrelsen 2016-03-08 § 46; Styrdokument krisberedskap 2015-2018.
8. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2016-03-15; Avslag av överklagan om förbud avloppsanläggning,
fastigheten Hällaryd 5:14.
9. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2016-03-17; Beslut avseende överklagan av bygglov på
fastigheten Skrapstad 2:18.
10. Länsstyrelsen Östergötland, 2016-03-18; Tillstånd till torvtäkt på fastigheterna Spinkamålen 1:3
m.fl.
11. Mark- och miljödomstolen, 2016-03-22; Dom - avslag av överklagan gällande sanktionsavgift
avseende avlopp, fastigheten Lövshult 1:23.
12. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2016-03-21; Upphävande av beslut om avgift för tillsyn,
fastigheten Almen 5.
13. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2015:23; Effekter av kalkning på fisk i rinnande vatten.
14. Överklagan av förhandsbesked för flerbostadshus på fastigheten Kopparslagaren 7, 2016-03-29.
15. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2016-03-29; Prövning av strandskyddsdispens för uppförande av
komplementbyggnad på fastigheten Torset 3:29.

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum

Sida 4 (25)

2016-04-07

Beslutet skickas till

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 42

Diarienummer:

Sida 5 (25)

2016-04-07

2016000255

Utvecklingsstrategi 2016-2020
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning
Under kommunfullmäktiges sammanträde den 21 november 2011 antogs Utvecklingsstrategin
”Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit, Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2015, med
sikte på 2020”. Ett förslag till Utvecklingsstrategi för Sävsjö kommun 2016-2020 har varit under
bearbetning ett antal månader. Siktet är inställt på 2030 och strategin har en utvecklad vision som
vilar på en fast värdegrund.
Förslaget är remitterat till styrelser och nämnder för svar senast den 14 april.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse upprättad av förvaltningschef, 2016-04-04
- Förslag till utvecklingsstrategi 2016-2020

Myndighetsnämnden beslutar
att ta tjänsteskrivelsen som sin egen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 43

Diarienummer:

Sida 6 (25)

2016-04-07

2016000256

Integrationspolitiskt program
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning
Sävsjö kommun är i behov av ett samlat integrationspolitiskt program som, utöver att sätta upp
övergripande mål för det lokala integrationsarbetet, syftar till att skapa förutsättningar för
övergripande styrning och ledning inom den kommunala organisation och med externa aktörer.
Integrationspolitiskt program för Sävsjö kommun är framarbetat i en förvalt-ningsövergripande
arbetsgrupp, med syfte att skapa samsyn och samverkan kring utgångspunkter och föreslagna
åtgärder.
Förslaget är remitterat till styrelser och nämnder för svar senast den 14 april.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse upprättad av förvaltningschef, 2016-03-29
- Förslag till integrationspolitiskt program

Myndighetsnämnden beslutar
att ta tjänsteskrivelsen som sin egen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 44

Diarienummer:

Sida 7 (25)

2016-04-07

2014000066

Parkeringstider Sävsjö centrum
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning
För att eftersträva enhetlighet när man som besökare kommer till Sävsjö centrum önskas
förändringar göras på parkeringstider.
Sävsjö handel har inkommit med skrivelse som redogör för handelns önskemål och tekniska
förvaltningen ställer sig bakom denna. Utvecklingsavdelningen samtycker i frågan.
Omprövning av myndighetsnämndens beslut 2014-03-06 § 142 önskas samt att även infoga
Storgatan att gälla i detta beslut.
Tidsbegränsa parkering på följande gator/platser:
Stora Torget, 24 tim utom fredagar (torgdag)
Storgatan, 2 tim
Köpmangatan, 2 tim
Kopparslagaregatan, 2 tim
Utanför Melins konditori, 30 min

Beslutsunderlag
- Skrivelse från Sävsjö handel, 2016-02-29
- Tjänsteskrivelse upprättad av Anna Wiksten, gata/parkchef, 2016-03-01
- Protokoll myndighetsnämnden 2014-03-06 § 142

Myndighetsnämnden beslutar
att ompröva tidgare beslut 2014-03-06 § 142, samt
att parkeringstiden 2 timmar ska gälla vardagar 09-18 och lördagar 09-14,
att på Stora Torget gäller parkeringsförbud mellan 06-18 på fredagar, i övrigt tillåten parkeringstid 24
timmar, samt
att i övrigt besluta enligt redogörelse.

Beslutet skickas till
Tekniska förvaltningen, Gata/Park

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 45

Diarienummer:

Sida 8 (25)

2016-04-07

2014000436

Ansökan om utdömande av löpande vite
Fastighet

Horveryd 1:2

Fastighetsägare

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning
Till myndighetsnämnden inkom en anmälan om nedskräpning på fastigheten Horveryd 1:2 den 2 juli
2014.
Myndighetsförvaltningen besökte fastigheten den 9 september 2014 och konstaterade att ett 15-tal
uttjänta bilar och övrigt avfall stod uppställda utomhus på fastigheten. I samråd med fastighetsägaren
beslutades om att fordonen skulle transporteras bort till auktoriserad bilskrotningsfirma eller
motsvarande och att det i övrigt skulle städas på fastigheten för att undanröja risken för skada på
miljön. Åtgärden skulle vara utförd och redovisad för myndighetsförvaltningen den 8 oktober 2014.
Den 13 november 2014 gjordes återbesök på fastigheten och det konstaterades att samtliga fordon
stod kvar på samma plats som tidigare. Vid besöket beslutades i samråd med fastighetsägaren att
det senast 27 november 2014 ska vara uppstädat på fastigheten och att de uttjänta fordonen samma
datum skulle vara borttransporterade.
Fastighetsägaren meddelar den 27 november 2014 en plan på hur fordonen ska ställas upp under
tak och på hårdgjort yta inom fastigheten. Inga åtgärder att transportera bort de uttjänta fordonen har
vidtagits av fastighetsägaren.
Myndighetsnämnden har därefter vid vite förelagt fastighetsägare om omhändertagande och
bortforsling av bilarna den 18 december 2014. I beslutet framgår det att åtgärden ska vara
färdigställd den 23 januari 2015. Beslutet har överklagats till länsstyrelsen samt mark- och
miljödomstolen som båda avslog överklagandet.
Efterkontrollbesök genomfördes den 29 oktober 2015 och det konstaterades att 12 uttjänta bilar står
uppställda utomhus på fastigheten och kvarstår att omhändertas enligt kraven i föreläggandet.
Nytt beslut om löpande vite togs i myndighetnämnden 17 december 2015.
Uppföljning av beslut har genomförts den 5 februari 2016. Bedömningen har blivit att 6 bilar inte
uppnår till kraven ställd i myndighetsnämndens beslut.
Inspektionsrapport om uppföljning av beslut har expedierats till fastighetsägaren den 2016-02-29.
Skriftligt kommunicering till fastighetsägare om ansökan om utdömnande av vite 2016-03-03

Beslutsunderlag
- Protokoll myndighetsnämnden 2015-12-17 § 168 om löpande vite
- Delgivningskvitto
- Inspektionsrapport uppföljning av beslut 2016-02-29

Myndighetsnämnden beslutar
att ansöka hos Mark- och miljödomstolen om utdömande av vite enligt 6 § Lag om viten (1985:206)
och enligt myndighetsnämndens beslut 2015-12-17 § 168.
att det förelagda vitet för 6 bilar på 2 500 kr/bil som totalt blir ett vitesbelopp på 15 000 kr utdöms.
Det finns inga skäl att vitesbeloppet jämkas.
Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
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Motivering till beslut
Kraven som ställdes på fastighetsägare för Horveryd 1:2 som anges i myndighetsnämndens beslut
om löpande vite med datum 2015-12-17 har inte genomförts i god tid under tidsintervall 1. Det gör
det motiverat att ansöka om utdömnande av vite hos mark- och miljödomstolen.

Upplysning
Myndighetsnämnden beslut om att ansöka om utdömande av vite kan inte överklagas. Det slutliga
beslutet som Mark- och miljödomstolen kommer att tas kan överklagas enligt instruktioner från denna
instans.

Lagrum
Lag om viten (1985:206) 6 §

Beslutet skickas till
Fastighetsägare
Mark- och miljödomstolen

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 46

Diarienummer:

Sida 10 (25)

2016-04-07

2016000201

Anmälan om miljöfarlig verksamhet, energiproduktion och förändrad
verksamhet
Fastighet

Hantverkaren 4

Sökande

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning
Myndighetsförvaltningen mottog en anmälan om miljöfarlig verksamhet från Sävsjö Energi AB den 2
mars 2016. Det anges i anmälan att bolaget planerar att genomföra utbyte av befintlig oljepanna och
brikettpanna i panncentralen på fastigheten Hantverkaren 4 i Sävsjö. De befintliga pannorna kommer
att ersättas med en modernare oljepanna om 7,8 MW avgiven effekt som kommer att fungera som
en ren spets- och reservpanna.
Nuvarande flispanna är ansluten till en multicyklon och därefter en rökgaskondensor.

Beslutsunderlag
- Anmälan 2016-03-02
- Mailkonversation 2016-03-03, 2016-03-06, 2016-03-07 och 2016-03-08
- Protokoll miljö- och hälsoskyddsnämnden 2003-03-19 § 21
- Kommunicering av förslag till beslut 2016-03-23
- Förslag till beslut upprättat 2016-04-07

Myndighetsnämnden beslutar
att ta tjänsteskrivelsen som sin egen.

Motivering till beslut
Myndighetsnämnden bedömer det motiverat med hänsyn tagit till den relativ betydande förändringen
inom verksamheten och att det befintliga beslutet från år 2003-03-19 § 21 är föråldrat, att upprätta ett
nytt beslut för hela verksamheten. Verksamheten Sävsjö Energi AB på fastigheten Hantverkaren 4 i
Sävsjö bedöms att efter utbyte av pannorna kunna bedrivas utan större påverkan på människors
hälsa eller miljö under förutsättning att villkoren för kraven och försiktighetsmått ställda i detta beslut
följs, samt att de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kap 2-3 §§ följs.
En extra verksamhetskod 30.90 C tilldelas verksamheten för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv
eller bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår. Den bedömningen har gjorts med hänsyn till
kompletterande uppgifter om bränslemängd från Sävsjö Energi AB.

Lagrum
Miljöbalken kap 2 §§ 1-3, § 5 och § 7 samt kap 26 § 9 och § 19
Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd § 27
Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll 4-7 §§

Beslutet skickas till
Sökande

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Sida 11 (25)

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 47

Diarienummer:

2016-04-07

2016000148

Anmälan miljöfarlig verksamhet, mellanlagring av avfall
Fastighet

Stockaryd 4:227

Sökande

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning
Myndighetsförvaltningen har tagit emot en anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 6 §
miljöbalken om mellanlagring av annat avfall än farligt avfall från Tekniska förvaltningen Sävsjö
kommun.

Beslutsunderlag
- Anmälan med bilagor enligt miljöbalken, 2016-02-15
- Flygfoton tagna 1960, 2006, 2013
- Fotografier tagna 2016-02-24
- Kommunicering förslag till beslut 2016-03-21

Myndighetsnämnden beslutar
att inte godkänna Tekniska förvaltningen Sävsjö kommun med organisationsnummer 212000-0563
att bedriva verksamheten mellanlagring av annat avfall än farligt avfall på fastigheten Stockaryd
4:227 enligt inkommen anmälan och i enlighet med gällande lagstiftning, samt
att en handläggningsavgift för prövning av anmälan nedsätts från 12 gånger grundavgiften på 850
kronor, motsvarande 10 200 kronor till 4 timavgifter på 850 kronor motsvarande 3 400 kronor, se
upplysning handläggningsavgift.

Motivering till beslut
Tekniska förvaltningen har i anmälan angett en plats på fastigheten Stockaryd 4:227 för att kunna
bedriva verksamheten mellanlagring av annat avfall än farligt avfall.
Efter platsbesök den 24 februari 2016 och undersökning i myndighetsförvaltningens arkiv har
handläggaren bedömt att platsen skulle kunna klassas som en gammal deponi. Det finns även en
pågående verksamhet där det är oklar om det är en mellanlagring av avfall som pågår eller att det
handlar om en ny deponiverksamhet. Handläggaren misstänker att platsen kan vara förorenad.
Det har tagits stöd från flygbilder från åren 1960, 2006 och 2013 samt kamerabilder tagna under
platsbesöket som bifogas detta beslut.
Flygbilder visar att verksamheten inte fanns år 1960, men flygbilder från 2006 påvisar att en form av
anläggning har anlagts, flygbilder från 2013 visar tydligare spår.
Kamerabilderna visar platsen och dess olika avfallsfraktioner samt det visar en bild av mäktigheten.
Vissa avfallsfraktioner är inte täckt med snö som påvisar att de nyligen har lagts på fastigheten.
Det finns mycket som är oklar och svårt att bedöma i dagsläge vem som bär ansvaret, vad som har
pågått och vilka avfallsfraktioner som finns på fastigheten, detta behöver utredas innan ny
verksamhet kan beviljas.
Handläggare bedömer därför att verksamheten mellanlagring av annat avfall än farligt avfall på
fastigheten Stockaryd 4:227 enligt inkommen anmälan och i enlighet med gällande lagstiftning inte
kan beviljas.

Upplysning
Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
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Upplysning om handläggningsavgift för prövning av anmälan
Handläggningsavgift för prövning av anmälan som brukar uttas av myndighetsförvaltningen är 12
gånger grundavgiften på 850 kronor, total 10 200 kronor i enlighet med Höglandstaxa för prövning
och tillsyn enligt Miljöbalken i Sävsjö kommun 9 § som fastställer att för verksamhet med fast årlig
avgift betalas en handläggningsavgift för prövning som motsvarar en årlig avgift.
Handläggningsavgiften har dock dragits ner till 4 timavgifter på 850 kronor motsvararande 3 400
kronor. Hänsyn har tagits att det finns särskilda skäll och enligt höglandtaxa 21 § får då en justering i
form av ändring från handläggningsavgift till timavgift göras i det enskilda fallet. Särskilda skäl som
det åberopas på är att nedlagd handläggningstid i detta fall har blivit 4 timmar.

Lagrum
Miljöbalken 2 kap 1-3 §§ och 6§, 26 kap 9§

Beslutet skickas till
Sökanden (besvärshänvisning)

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Sida 13 (25)

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 48

Diarienummer:

2016-04-07

2016000156

Förtydligande av beslut om uppgifter
Fastighet

EKSJÖHOVGÅRD 7:1

Sökande

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning
Ett beslut om uppgifter har upprättats den 2016-03-14.
Mottagande part har nämnts att det finns oklarheter i hur beslutet ska tolkas.

Beslutsunderlag
- Beslut om uppgifter 2016-03-14

Myndighetsnämnden beslutar
att förtydliga beslut om uppgifter med utfärdandedatum 2016-03-14 enligt följande;
att Tekniska förvaltningen Sävsjö kommun ska lämna in skriftliga uppgifter för fastigheterna
Eksjöhovgård 7:1, Stockaryd 4:227 och Skrapstad 2:18 där Tekniska förvaltningen Sävsjö kommun
med organisationsnummer 212000-0563 eventuellt bedriver någon form av mellanlagring och/eller
deponi av avfall (schaktmassor, trädgårdsavfall, stubbar, asfalt, betong, tegelsten, skrotbilar m.m.).

Motivering till beslut
Mottagande part har nämnts att det finns oklarheter i hur beslut upprättats den 14 mars 2016 ska
tolkas och det gör det motiverat att förtydliga beslutet i enlighet med förvaltningslagen 27 §.

Upplysning
Förvaltningslagen (1986:223) 27 § Finner en myndighet att ett beslut, som den har meddelat som
första instans, är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning,
skall myndigheten ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel
för någon enskild part. Skyldigheten gäller även om beslutet överklagas, såvida inte klaganden begär
att beslutet tills vidare inte skall gälla (inhibition).

Lagrum
Förvaltingslagen (1986:223) § 27

Beslutet skickas till
Sökanden

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Sida 14 (25)

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 49

Diarienummer:

2016-04-07

2016000234

Anmälan om miljöfarlig verksamhet, mellanlagring av avfall
Fastighet

VRIGSTAD 3:69

Sökande

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning
Myndighetsförvaltningen har tagit emot en anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 6 §
miljöbalken om mellanlagring av annat avfall än farligt avfall på fastigheten Vrigstad 3:69 från
Tekniska förvaltningen Sävsjö kommun med organisationsnummer 212000-0563.

Beslutsunderlag
- Anmälan om miljöfarlig verksamhet 2016-03-10
- Kompletterande uppgifter per mail 11 mars 2016
- Kompletterande uppgifter per mail 15 mars 2016
- Situationskarta
- Kommunicering av förslag till beslut, 2016-03-24

Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja att Tekniska förvaltningen Sävsjö kommun med organisationsnummer 212000-0563 får
bedriva verksamheten mellanlagring av annat avfall än farligt avfall på fastigheten Vrigstad 3:69
tillfälligt enligt inkommen anmälan och i enlighet med gällande lagstiftning. Därmed tilldelas Tekniska
förvaltningen verksamhetskod 90.40,
att en handläggningsavgift för prövning av anmälan uttas av myndighetsförvaltningen med 12 gånger
grundavgiften på 850 kronor, totalt 10 200 kronor i enlighet med Höglandstaxa för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken i Sävsjö kommun 9 §,
att följande försiktighetsmått ska följas:
1. Verksamheten får på fastigheten bara mellanlagra annat avfall än farligt avfall då mellanlagring av
farligt avfall är en tillståndspliktig verksamhet som ska ansökas om i god tid hos länsstyrelsen i
Jönköpings län och innan start av verksamhet.
2. Om farligt avfall påträffas i det mottagna materialet ska detta omedelbart föras till godkänd
mottagare för detta avfall och transportör med tillstånd eller återbördas till ägaren.
3. Mellanlagringen får inte ske under längre tid än tre månader från mottagandet av beslutet.
Schaktmassorna får endast återföras till de schakt där de grävdes upp på fastigheterna Lunnaberg
1:12 och Vrigstad 3:107.
4. I enlighet med naturvårdsverkets rapport 6538 ”vägledning om industri- och annat
verksamhetsbuller” gäller följande riktvärden som inte ska ge högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid
bostads- och fritidshus än:
a. 50 dBA mätt som ekvivalent ljudnivå dagtid klockan 06.00-18.00 helgfri måndag till fredag
b. 45 dBA mätt som ekvivalent ljudnivå kvällstid klockan 18.00-22.00 samt lördag, söndag och
helgdag klockan 06.00-18.00
c. 40 dBA mätt som ekvivalent ljudnivå nattetid klockan 22.00-06.00
Det kan även finnas skäl att tillämpa andra nivåer än tabellvärdena, såväl högre som lägre, liksom
andra tider.
5. Om för omgivningen besvärande olägenheter t.ex. i form av damm uppkommer, ska åtgärder
omgående vidtas för att motverka sådana störningar.
Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum

Sida 15 (25)

2016-04-07

6. Tekniska förvaltningen ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller
åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön miljöbalken 2 kap 3§.

Motivering till beslut
Då anmälan inkom lagrades redan schaktmassorna på fastigheten Vrigstad 3:69 i väntan på att
återföras till uppschaktningsplatserna på fastigheterna Lunnaberg 1:12 och Vrigstad 3:107.
Anledningen till att massorna flyttats var att utrymme inte fanns på uppschaktningsplatserna.
Fastigheten Vrigstad 3:69 bedöms inte vara lämplig för mellanlagring av denna typ av massor, då
den ligger mitt i Vrigstad samhälle. I detta enskilda fall kan myndighetsnämnden ge tillstånd till en
tillfällig mellanlagring under en begränsad tid (3 månader).

Upplysning
Handläggningsavgift för prövning av anmälan uttas av myndighetsförvaltningen med 12 gånger
grundavgiften på 850 kronor, totalt 10 200 kronor i enlighet med Höglandstaxa för prövning och tillsyn
enligt Miljöbalken i Sävsjö kommun 9 § som fastställer att för verksamhet med fast årlig avgift betalas
en handläggningsavgift för prövning som motsvarar en årlig avgift.

Lagrum
Miljöbalken 2 kap §§ 1-3, 2 kap § 7 och 26 kap § 9, § 19 och § 22

Beslutet skickas till
Sökanden

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Sida 16 (25)

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 50

Diarienummer:

2016-04-07

2012000453

Beslut om vitesföreläggande gällande avloppsanläggning
Fastighet

SKÖRHULT 1:10

Fastighetsägare

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning
Myndighetsförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten Skörhult 1:10 den 1
augusti 2012. Vid inventeringen framkom följande:
Avloppsanläggningen består av en enkammarbrunn utan efterföljande reningen och uppfyller inte
gällande krav för normal skyddsnivå. I huset på fastigheten finns vattentoalett samt BDT-avlopp.
Huset används som permanentbostad.

Beslutsunderlag
- Föreläggande om förbud 2012-10-12
- Kommunicering förslag till beslut om vite 2016-03-15
- Förslag till beslut upprättat 2016-03-18

Myndighetsnämnden beslutar
att vid vite om 50 000 kronor att förbjuda xx att från och med 1 september 2016 släppa ut
avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten
Skörhult 1:10 i Sävsjö kommun.

Motivering till beslut
Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig slamavskiljning. Den efterföljande rening
som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap 7
§ miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande
vattentäkter vilket strider mot 2 kap i miljöbalken.
Myndighetsnämnden bedömer att befintlig avloppsanläggning på fastigheten Skörhult 1:10 inte
uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Enligt prioriteringsordningen för enskilda avlopp i Sävsjö
kommun, framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med
osäker efterföljande rening ett till två år efter att brist konstateras. Av den anledningen har
myndighetsnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 december 2014 förbjuda utsläpp av
avloppsvatten från fastigheten Skörhult 1:10. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används
efter den 1 december 2014 förenas förbudet med ett vite.
Myndighetsnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är
rimlig i förhållande till nyttan.

Upplysning
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på
fastigheten Skörhult 1:10 måste en ny avloppsanläggning inrättas och vara färdigställd senast den 1
september 2016. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan
kontrollrapport inkommit.

Lagrum
Miljöbalken 26 kap 9 §
Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum

Sida 17 (25)

2016-04-07

Miljöbalken 9 kap 7 § och 1 § punkt 1
Miljöbalken 2 kap 3 §
Prop. 1997/98:45, del II, s. 107
Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (NFS 2006:7)

Beslutet skickas till
Fastighetsägare (besvärshänvisning)

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 51

Diarienummer:

Sida 18 (25)

2016-04-07

2015000119

Beslut om ändring av tidigare beslut gällande avloppsanläggning
Fastighet

SOLKARYD 3:11

Fastighetsägare

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning
Myndighetsförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten Solkaryd 3:11 den 10 juli
2014. Vid inventeringen framkom följande:
Avloppsanläggningen består av en godkänd slamavskiljare. Den efterföljande reningen består av en
infiltration från 1989 som inte bedöms uppfylla gällande krav för normal skyddsnivå.
Fastighetsägaren överklagade den 13 mars 2015 det tidigare beslutet till Länsstyrelsen i Jönköpings
län. Länsstyrelsen avslog överklagan. Fastighetsägaren överklagade den 9 augusti 2015
Länsstyrelsen i Jönköpings läns beslut till Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen
avslog överklagandet.

Beslutsunderlag
- Föreläggande om förbud 2015-02-19
- Kommunicering förslag till beslut 2016-03-15
- Förslag till beslut upprättat 2016-03-18

Myndighetsnämnden beslutar
att återremittera ärendet i avvaktan på lagakraftvunnet domstolsbeslut.

Beslutet skickas till
Fastighetsägare

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 52

Diarienummer:

Sida 19 (25)

2016-04-07

2016000154

Förhandsbesked för enbostadshus samt garage
Fastighet

HJÄRTLANDA 3:5

Sökande

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning
Sökanden önskar förhandsbesked för uppförande av ett enbostdshus samt garage på fastigheten
Hjärtlanda 3:5. Det är planerat en avstyckning på cirka fjortontusen kvadratmeter.
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i ärendet. Erinringar har inkommit till
myndighetsförvaltningens miljö- och byggenhet.

Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2016-03-18
- Yttrande Trafikverket 2016-03-02
- Yttrande Carl Rydén Tekniska förvaltningen 2016-02-26

Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja förhandsbesked för ett enbostadshus med garage, samt
att tillståndsansökan om inrättande av enskild avloppsanläggning senast inlämnas i samband med
bygglovsansökan.

Motivering till beslut
Nämnden finner inga hinder för lokalisering av enbostadshus med garage på den aktuella platsen.
Myndighetsnämnden menar att platsen för byggnation är lämplig med hänsyn till landskapsbilden
och till natur- och kulturvärdena på platsen. Enskild avloppsanläggning bedöms kunna utföras på
tomten.

Upplysning
Förhandsbesked gäller under en tid av två år från dagen då förhandbeskedet vann laga kraft. Om
inte bygglov söks inom denna tid upphör tillståndet att gälla

Lagrum
Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap §§ 5-6, 9 kap §§ 17-18

Beslutet skickas till
Sökanden

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 53

Diarienummer:

Sida 20 (25)

2016-04-07

2016000214

Förhandsbesked för ett fritidshus
Fastighet

SÄVSJÖ 14:3

Sökande

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning
Sökanden önskar ett förhandsbesked gällande ett fritidshus på fastigheten Sävsjö 14:3. Berörda
sakägare har fått möjlighet att yttra sig i ärendet. Inga erinringar har inkommit till
myndighetsförvaltningens miljö- och byggenhet.

Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2016-03-18

Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja förhandsbesked för fritidshus, samt
att tillståndsansökan om inrättande av enskild avloppsanläggning senast inlämnas i samband med
bygglovsansökan.

Motivering till beslut
Nämnden finner inga hinder för lokalisering av fritidshus på den aktuella platsen.
Myndighetsnämnden menar att platsen för byggnation är lämplig med hänsyn till landskapsbilden
och till natur- och kulturvärdena på platsen. Enskild avloppsanläggning bedöms kunna utföras på
tomten.

Upplysning
Förhandsbesked gäller under en tid av två år från dagen då förhandsbeskedet vann laga kraft. Om
inte bygglov söks inom denna tid upphör tillståndet att gälla

Lagrum
Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap §§ 5-6, 9 kap §§ 17-18

Beslutet skickas till
Sökanden

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 54

Diarienummer:

Sida 21 (25)

2016-04-07

2016000224

Tillbyggnad av enbostadshus
Fastighet

STOCKARYD 2:38

Sökande

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning
Sökanden önskar bygglov för att uppföra en tillbyggnad på sitt enbostadhus.
Den planerade åtgärden innebär en avvikelse mot gällande detaljplan. Enligt gällande detaljplan får
tomten bebyggas med 135 kvadratmeter bostad. I detta fall rör det sig om en avvikelse med 22
kvadratmeter.
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i ärendet. Inga erinringar har kommit in till
myndighetsförvaltningens miljö- och byggenhet.

Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2016-03-18

Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, samt
att godkänna åtgärden som en mindre avvikelse från detaljplanen.

Motivering till beslut
Uppförande av tillbyggnaden innebär en avvikelse från gällande detaljplan. Myndighetsnämnden
menar att bygglov kan beviljas och att åtgärden kan godkännas som en liten avvikelse mot detaljplan
eftersom berörda grannar inte har haft något att erinra, samtigt som att avvikelsen kan anses vara
förenligt med planens syften.

Upplysning
Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från
dagen för beslutet om lov.
Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftningen inte följs.

Lagrum
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap §§ 2 och 31 b

Beslutet skickas till
Sökanden

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 55

Diarienummer:

Sida 22 (25)

2016-04-07

2016000160

Tillbyggnad av garage med en carport
Fastighet

ENEN 6

Sökande

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning
Sökanden önskar bygglov för att uppföra en tillbyggnad i form av en carport till sitt garage.
Den planerade åtgärden innebär en avvikelse mot gällande detaljplan. Enligt gällande detaljplan får
tomten bebyggas med 1/6-del. I detta fall rör det sig om en total avvikelse med 66 kvadratmeter
eftersom byggrätten tidigare överskridits med 45 kvadratmeter. Dessutom hamnar carporten på
prickmark, mark som ej får bebyggas.
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i ärendet. Inga erinringar har kommit in till
myndighetsförvaltningens miljö- och byggenhet.

Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2016-03-18

Myndighetsnämnden beslutar
att inte bevilja bygglov för carport.

Motivering till beslut
Den planerade åtgärden innebär en för stor avvikelse från gällande detaljplan eftersom carporten
hamnar på prickmark samt att byggrätten redan är förverkad.

Lagrum
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap §§ 2 och 31 b

Beslutet skickas till
Sökanden (besvärshänvisning)

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 56

Sida 23 (25)

2016-04-07

Diarienummer:

Dispensansökan för tidsbegränsad anställning som miljöinspektör
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning
Myndighetsförvaltningen har under en längre period haft och har fortfarande en hög arbetsbelastning
där arbetet är i obalans samt att det upplevs en arbetsotillfredsställelse då det saknas resurser.
Arbetsmiljön på miljö- och byggenheten är ansträngd. För att på kort sikt förebygga ohälsa samt
stärka resurserna ansöks om dispens för att få förlänga vikarierande miljöinspektör, samtidigt som
förvaltningens föräldralediga miljösamordnare återgår till sin tjänst.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse upprättad av förvaltningschef, 2016-04-04

Myndighetsnämnden beslutar
att ta tjänsteskrivelsen som sin egen samt ansöka om dispens till tidsbegränsad anställning till och
med 2016-12-31.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 57

Sida 24 (25)

2016-04-07

Diarienummer:

Förslag till äskningar inför budget 2017
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning
Precessen för budgetplanering inför 2017 pågår. Myndighetsnämnden har fått i uppdrag att redovisa
verksamhetsförändringar och behov av framtida investeringar för verksamheten inför 2017.
Nämndens förslag ska vara budgetberedningen tillhanda senast 14 april.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse upprättad av förvaltningschef, 2016-04-07
- Tjänsteskrivelse upprättad av räddningschef, 2016-04-07

Myndighetsnämnden beslutar
att ta båda tjänsteskrivelserna som sina egna samt vidarebefordra dem till budgetberedningen.

Beslutet skickas till
Budgetberedningen

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 58

Sida 25 (25)

2016-04-07

Diarienummer:

Tillägg till planbestämmelser och planbeskrivning för fastigheterna
Borgen 7 och 13
Fastighet
Sökande

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning
Bestämmelserna i sådana planer som tidigare räknades som fastighetsplaner (tomtindelningsplaner)
ska efter den 2 maj 2011 gälla som bestämmelser i detaljplan. Fastighetsplaner och
tomtindelningsplaner var ofta ett äldre sätt att styra och reglera fastighetsbildningen på ett
ändamålsenligt sätt. Under nästan ett halvt sekel har inga sådana planer gjorts i Sävsjö. Lagstiftning
och praxis har ändrats så att det inte behövts. Tillräcklig reglering kan numera, om så önskas, ske
genom detaljplan. Eftersom tomtindelningsplaner nu är bestämmelser i gällande detaljplaner kan en
äldre sådan motverka en ändamålsenlig utveckling av marken, om den i övrigt är planenlig.
Detta tillägg syftar till att upphäva en sådan tomtindelning som inte behövs.

Beslutsunderlag
- Planbeskrivning

Myndighetsnämnden beslutar
att inte lämna några erinringar på tillägg till planbestämmelser samt planbeskringning för
fastigheterna Borgen 7 och Borgen 13.

Beslutet skickas till
Utvecklingsavdelningen, Samhällsbyggnadsenheten.

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

