
Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-05-19

Plats och tid Kommunalhuset, Vrigstadrummet

Sten-Åke Claesson (c)

Bengt Mattsson (kd)

Bo Nilvall (m)

Hazze Eklöf (s)

Per-Otto Ivarsson (s)

Kenneth Jonasson (sd)

Leif Hultgren (kd)

Beslutande Ordinarie ledamöter:

Magdalena Gustafsson, sekreterare

Maria Thulin, förvaltningschef

Per Fernström, miljösamordnare

Lars Adén, byggnadsinspektör, §§ 73-82

Peter Evertsson, (sd), ej tjänstgörande ersättare

Mats Johansson, (s), ej tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

Utses att justera Bengt Mattsson (kd)

Justeringens
plats och tid

Kommunalhuset, 2016-05-19, kl 17.15.

Underskrifter Sekreterare

Magdalena Gustafsson, sekreterare

Ordförande

Sten-Åke Claesson (c)

Justerande

Bengt Mattsson (kd)

Paragrafer

Anslag/ Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Myndighetsnämnd

Sammanträdesdatum 2016-05-19

Datum för
anslagsuppsättande

2016-05-20 Datum för
anslagsnedtagande

2016-06-10

Förvaringsplats
för protokollet

Myndighetsnämndens kansli

Underskrift

Magdalena Gustafsson, sekreterare

2016-05-19 13:00  - 17:00

59 - 87

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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59§

Delegationsbeslut

att anse delegationsbesluten föredragna.

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

- Delegationsbeslut från myndighetsförvaltningen, daterade från 2016-03-29 till och med 2016-05-09.

Fastighet

Diarienummer:

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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60§

Delgivningar

1. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2016-04-27; Förslag på komplettering gällande tillstånd på 
fastigheten Ljunga 2:4 mfl.

2. Yttrande över behov om komplettering av ansökan för tillstånd till miljöfarlig verksamhet på 
fastigheten Ljunga 2:4 mfl, 2016-04-27.

3. Länsstyrelsen Östergötland 2016-04-25; Föreläggande om kompletteringar av ansökan om 
tillstånd till täkt på fastigheten Hjärtlanda 1:2 och 3:5.

4. Protokoll kommunfullmäktige 2016-04-25 § 51; Resultatfonder.

5. Protokoll kommunstyrelsens utskott  2016-04-26, 27 § 90; Anställningsprövning.

6. Sammanställning av vårdboendeprojektet 2016.

7. Mark- och miljööverdomstolen, 2016-04-28; Prövningstillstånd beviljas inte gällande 
avloppsanläggning på fastigheten Solkaryd 3:11.

8. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2016-04-29; Samråd enligt miljöbalken om förläggning av kabel 
mellan Ljunga 2:4 och Mossaryd 3:2.

9. Protokoll kommunstyrelsen 2016-05-10 § 96; Ändring av delegation.

10. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2016-05-13; Upphävande beslut om förhandsbesked avseende 
uppförande av två fyravåningshus på fastigheten Kopparslagaren 7.

11. Månadsrapport april 2016.

Fastighet

Diarienummer:

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

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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61§

Namngivning av gata

att namnge aktuell gata till "Gerda Wigströms väg".

I detaljplanen för Vrigstad 3:27 m.fl. i Vrigstad tätort, med laga kraftdatum 2009-11-16, finns angivet 
en lokalgata som rundar den befintliga bensinanläggningen i öster och norr. Den går sedan vidare 
mot sporthallen. En befintlig adress utmed denna gata har felaktigt angivits till genomfartsvägen som 
denna gata ansluter till. Dessutom bör skolbyggnader som ansluter till gatan få adresser utifrån 
denna.

- Kartbilaga
- Beskrivning av namnförslag; "Gerda Wigströms väg"

Handläggare

För en lokal förankring och en ihågkomst av den lokala historien synes det lämpligt med det aktuella 
namnvalet.

Fastighet VRIGSTAD 3:27

Namnförslag har tagits fram med hjälp av Bertil Zettergren och Stig Mars som har en djup kunskap 
inom den lokala historien.
Den adressändring som krävs för den befintliga adressen har kommunicerats och accepterats av 
fastighetsägaren där även dagens adress får ligga kvar, så länge detta krävs med tanke på dennes 
företag.

Diarienummer:

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

Motivering till beslut

Upplysning

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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62§

    Beslut om förlängning av genomförandetid

att förlängningen av genomförandetid för upprättande och inskickande av kontrollplan kan beviljas till 
och med den 15 augusti 2016 och förenas med vite på 20 000 kronor vid utebliven åtgärd.

Tekniska förvaltningen Sävsjö kommun har tidigare fått ett beslut taget av myndighetsnämnden 2016-
03-18 om att ett skriftligt förslag till kontrollprogram ska lämnas in till myndighetsförvaltningen med 
syfte att ha kontroll över fastigheten Stockaryd 4:227.

Den 28 april 2016 inkom en begäran från tekniska förvaltningen om förlängning av tid för inskickande 
av kontrollprogram på grund av komplexiteten i verksamheten.

- Beslut  2016-03-18
- Begäran daterad 2016-04-28

Verksamhetsutövare (besvärshänvisning)

På grund av komplexiteten i verksamheten på fastigheten Stockaryd 4:227 begär Tekniska 
förvaltningen en förlängning av genomförandetid för upprättande och inskickande av en 
kontrollprogram som tidigare förelagts Tekniska förvaltningen.

Myndighetsnämnden bedömer motiveringen som skälig och förlängning av genomförandetid för 
upprättande av och inskickande av kontrollplan kan därför beviljas till och med den 15 augusti 2016 
och förenad med vite på 20 000 kronor vid utebliven åtgärd.

Fastighet Stockaryd 4:227

Miljöbalken (1998:808) kap 26 § 9, kap 26 § 14  samt kap 26 § 19

Diarienummer: 2016000257

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

Motivering till beslut

Lagrum

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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63§

Beslut om förlängning av genomförandetid

att förlängningen av genomförandetid för upprättande och inskickande av kontrollplan kan beviljas till 
och med den 15 augusti 2016 och förenas med vite på 20 000 kronor vid utebliven åtgärd.

Tekniska förvaltningen Sävsjö kommun har tidigare fått ett beslut  taget av myndighetsnämnden 
2016-03-14 om att ett skriftligt förslag till kontrollprogram ska lämnas in till myndighetsförvaltningen 
med syfte att ha kontroll över fastigheten Eksjöhovgård 7:1.

Den 28 april 2016 inkom en begäran från tekniska förvaltningen om förlängning av tid för inskickande 
av kontrollprogram på grund av komplexiteten i verksamheten.

- Beslut  2016-03-14
- Begäran daterad 2016-04-28

Verksamhetsutövare (besvärshänvisning)

På grund av komplexiteten i verksamheten på fastigheten Eksjöhovgård 7:1 begär Tekniska 
förvaltningen en förlängning av genomförandetid för upprättande och inskickande av en 
kontrollprogram som tidigare förelagts Tekniska förvaltningen.

Myndighetsnämnden bedömer motiveringen som skälig och förlängning av genomförandetid för 
upprättande av och inskickande av kontrollplan kan därför beviljas till och med den 15 augusti 2016 
och förenad med vite på 20 000 kronor vid utebliven åtgärd.

Fastighet Eksjöhovgård 7:1

Miljöbalken (1998:808) kap 26 § 9, kap 26 § 14  samt kap 26 § 19

Diarienummer: 2016000157

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

Motivering till beslut

Lagrum

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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64§

Ansökan om utdömande av löpande vite

att inte ansöka hos Mark- och miljödomstolen om utdömande av vite.

Till myndighetsnämnden inkom 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 2014-12-18. I beslutet framgår det att åtgärden ska vara färdigställd den 
2015-01-23. Beslutet har överklagats till länsstyrelsen samt till mark- och miljödomstolen som båda 
avslog överklagandet.

Efterkontrollbesök genomfördes den 2015 10-29 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 har tagits 2015-12-17.

Uppföljning av beslut med datum 2015-12-17 har genomförts den 2016-02-05. 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.

Uppföljning av beslut med datum 2015-12-17 har genomförts den 2016-03-16. Bedömningen har 
blivit att 4 bilar inte uppnår till kraven ställd i myndighetsnämndens beslut. Inspektionsrapport om 
uppföljning av beslut har expedierats till fastighetsägaren den 2016-04-08.

- Protokoll myndighetsförvaltningen 2015-12-17 § 168 
- Delgivningskvitto
- Inspektionsrapport uppföljning av beslut 2016-04-08

Fastighet Horveryd 1:2

Diarienummer: 2014000436

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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Fastighetsägaren

Lag om viten (1985:206) 6 §

Lagrum

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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65§

Anmälan om miljöfarlig verksamhet, mellanlagring av avfall

att bevilja att Tekniska förvaltningen Sävsjö kommun med organisationsnummer 212000-0563 får 
bedriva verksamheten mellanlagring av annat avfall än farligt avfall på fastigheten Gästgivaregården 
1:146 enligt inkommen anmälan och i enlighet med gällande lagstiftning. Därmed tilldelas Tekniska 
förvaltningen verksamhetskod 90.40, se upplysning.

att användning av massor eller avfall för anläggningsändamål kod 90.140 kan beviljas efter 
inkommen anmälan (anmälan avseende verksamhetskod 90.420 godkänns ej) där varje specifikt fall 
handläggs för sig, se upplysning.

att ett skriftligt dokumenterat egenkontrollprogram ska upprättas för verksamheten. En kopia ska 
vara myndighetsförvaltningen tillhanda senast 6 veckor efter påbörjad verksamhet.
 
att en handläggningsavgift för prövning av anmälan uttas av myndighetsförvaltningen med 12 gånger 
grundavgiften på 850 kr, total 10 200 kr 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 ett år innan det bortskaffas eller tre år innan det 
återvinns eller behandlas i enlighet med tilldelad kod 90.40.

 4. Asfalt med halten 16-PAH <70 ppm bedöms vara fri från stenkolstjära. Vid misstanke om halter 
över detta värde, klassas asfalten som farligt avfall och får inte mellanlagras och/eller återvinnas utan 
tillstånd från länsstyrelsen (se punkt 1). 

 5. Vid upptäckt av tjärasfalt ska myndighetsförvaltningen genast informeras, enligt 
upplysningsskyldigheten i 10 kap 11 § Miljöbalken.

 6. I enlighet med naturvårdsverkets rapport 6538 ”Vägledning om industri- och annat 
verksamhetsbuller” gäller följande riktvärden som inte ska ge högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid 

Myndighetsförvaltningen har den 15 mars 2016 tagit emot en anmälan av miljöfarlig verksamhet 
enligt 9 kap 6 § Miljöbalken om mellanlagring av annat avfall än farligt avfall och återvinning av 
schaktmassor samt mellanlagring av asfalt på fastigheten Gästgivaregården 1:146 från Tekniska 
förvaltningen Sävsjö kommun med organisationsnummer 212000-0563.

- Anmälan om miljöfarlig verksamhet med bilagor (tjänsteskrivelse upprättad av Anna Wiksten samt 
situationsplan), 2016-03-15

Fastighet GÄSTGIVAREGÅRDEN 1:146

Diarienummer: 2016000248

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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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.

 7. Om för omgivningen besvärande olägenheter t.ex. i form av damm uppkommer, ska åtgärder 
omgående vidtas för att motverka sådana störningar.

 8. Skriftlig journal ska föras över mängd eller vikt samt typ av inkommit avfall till stationen eller 
markområdet.

 9. Betongrester innehållande PCB-rester får inte tas emot.

 10. Aktuella miljödata/kemikalieblad skall finnas tillgängliga över de kemikalier som används.

 11. 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 MB 2 kap. 3 §. Detta 
innefattar åtgärder för att försvåra otillåten dumpning av avfall på platsen.

Sökanden

Myndighetsförvaltningen har besökt platsen samt studerat den branschklassning av tidigare 
verksamhet på fastigheten som gjorts av länsstyrelsen, och ser inget hinder för att bedriva den 
anmälda verksamheten på fastigheten Gästgivaregården 1:146. Erforderliga åtgärder för att försvåra 
otillåten dumpning av avfall på platsen kommer att vidtas av Tekniska förvaltningen.

Tekniska förvaltningen tilldelas verksamhetskoden 90.40 Anläggning för mellanlagring av annat avfall 
än farligt avfall om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är större än 10 ton dock inte 
större än 10 000 ton.

Upplysning om användning av massor eller avfall för anläggningsändamål;
Tekniska förvaltningen ansökte i anmälan även om återvinning av massor eller avfall för 
anläggningsändamål. Tekniska förvaltningen kan ansöka i varje specifikt fall där uppgifter om 
åtgärdens syfte, att åtgärden är definierad i tid och rum, att återvinningen inte ökar belastningen på 
platsen för anläggningen, mängd m m ska redovisas (kod 90.140 gäller, användning för 
anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, 
och där föroreningsrisken är ringa).

Upplysning om handläggningsavgift för prövning av anmälan;
Handläggningsavgift för prövning av anmälan uttas av myndighetsförvaltningen med 12 gånger 
grundavgiften på 850 kr, total 10 200 kr 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.

Miljöbalken 2 kap. 1-3 §§, 2 kap. 7 §, 9 kap. 6c § och 26 kap. 9 §, 19 § och 22 §.

Motivering till beslut

Upplysning

Lagrum

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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66§

Anmälan om miljöfarlig verksamhet, mellanlagring av avfall

att bevilja att Tekniska förvaltningen Sävsjö kommun med organisationsnummer 212000-0563 får 
bedriva verksamheten mellanlagring av annat avfall än farligt avfall på fastigheten Stockaryd 2:117 
enligt inkommen anmälan och i enlighet med gällande lagstiftning. Därmed tilldelas Tekniska 
förvaltningen verksamhetskod 90.40, se upplysning.

att användning av massor eller avfall för anläggningsändamål kod 90.140 kan beviljas efter 
inkommen anmälan (anmälan avseende verksamhetskod 90.420 godkänns ej) där varje specifikt fall 
handläggs för sig, se upplysning.

att ett skriftligt dokumenterat egenkontrollprogram ska upprättas för verksamheten. En kopia ska 
vara myndighetsförvaltningen tillhanda senast 6 veckor efter påbörjad verksamhet.
 
att en handläggningsavgift för prövning av anmälan uttas av myndighetsförvaltningen med 12 gånger 
grundavgiften på 850 kr, total 10 200 kr 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 ett år innan det bortskaffas eller tre år innan det 
återvinns eller behandlas i enlighet med tilldelad kod 90.40.

 4. Asfalt med halten 16-PAH <70 ppm bedöms vara fri från stenkolstjära. Vid misstanke om halter 
över detta värde, klassas asfalten som farligt avfall och får inte mellanlagras och/eller återvinnas utan 
tillstånd från länsstyrelsen (se punkt 1). 

 5. Vid upptäckt av tjärasfalt ska myndighetsförvaltningen genast informeras, enligt 
upplysningsskyldigheten i 10 kap 11 § Miljöbalken.

 6. I enlighet med naturvårdsverkets rapport 6538 ”Vägledning om industri- och annat 
verksamhetsbuller” gäller följande riktvärden som inte ska ge högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid 

Myndighetsförvaltningen har den 15 mars 2016 tagit emot en anmälan av miljöfarlig verksamhet 
enligt 9 kap 6 § Miljöbalken om mellanlagring av annat avfall än farligt avfall och återvinning av 
schaktmassor samt mellanlagring av asfalt på fastigheten Stockaryd 2:117 från Tekniska 
förvaltningen Sävsjö kommun med organisationsnummer 212000-0563.

- Anmälan om miljöfarlig verksamhet med bilagor (tjänsteskrivelse upprättad av Anna Wiksten samt 
situationsplan), 2016-03-15

Fastighet STOCKARYD 2:117

Diarienummer: 2016000247

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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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.

 7. Om för omgivningen besvärande olägenheter t.ex. i form av damm uppkommer, ska åtgärder 
omgående vidtas för att motverka sådana störningar.

 8. Skriftlig journal ska föras över mängd eller vikt samt typ av inkommit avfall till stationen eller 
markområdet.

 9. Betongrester innehållande PCB-rester får inte tas emot.

 10. Aktuella miljödata/kemikalieblad skall finnas tillgängliga över de kemikalier som används.

 11. 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 MB 2 kap. 3 §. Detta 
innefattar åtgärder för att försvåra otillåten dumpning av avfall på platsen.

Myndighetsförvaltningen har besökt platsen samt studerat den MIFO fas 1-utredning av tidigare 
verksamhet på fastigheten som gjorts av länsstyrelsen.
Vid platsbesöket noterades att den valda platsen ligger förhållandevis centralt i samhället och i 
anslutning till en återvinningsstation, vilket kan medföra dels att det estetiska intrycket av platsen 
försämras och dels risk för otillåten dumpning av avfall. Tekniska förvaltningen har dock för avsikt att 
behålla en befintlig trädridå kring platsen för att förhindra insyn, samt vidta erforderliga åtgärder för 
att försvåra otillåten dumpning av avfall på platsen. Därmed ser myndighetsförvaltningen inget hinder 
för att bedriva den anmälda verksamheten på fastigheten Stockaryd 2:117.

Upplysning om verksamhetskod;
Tekniska förvaltningen tilldelas verksamhetskoden 90.40 Anläggning för mellanlagring av annat avfall 
än farligt avfall om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är större än 10 ton dock inte 
större än 10 000 ton.
Verksamhetskoden 90.40 innebär en fast årlig avgift på 12 gånger grundavgiften i Höglandstaxa för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken i Sävsjö kommun.

Upplysning om användning av massor eller avfall för anläggningsändamål;
Tekniska förvaltningen ansökte i anmälan även om återvinning av massor eller avfall för 
anläggningsändamål. Tekniska förvaltningen kan ansöka i varje specifikt fall där uppgifter om 
åtgärdens syfte, att åtgärden är definierad i tid och rum, att återvinningen inte ökar belastningen på 
platsen för anläggningen, mängd m m ska redovisas (kod 90.140 gäller, användning för 
anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, 
och där föroreningsrisken är  ringa).

Upplysning om handläggningsavgift för prövning av anmälan;
Handläggningsavgift för prövning av anmälan uttas av myndighetsförvaltningen med 12 gånger 
grundavgiften på 850 kr, total 10 200 kr 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.

Motivering till beslut

Upplysning

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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Sökanden

Miljöbalken 2 kap. 1-3 §§, 2 kap. 7 §, 9 kap. 6c § och 26 kap. 9 §, 19 § och 22 §.

Lagrum

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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67§

Ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel 
inom Vallsjöns vattenskyddsområde i Sävsjö kommun

att meddela sökanden tillstånd för sökt verksamhet samt meddela följande villkor vid spridning av 
växtskyddsmedel inom Vallsjöns vattenskyddsområde:

 1. Om inte annat framgår av övriga punkter i detta beslut ska verksamheten bedrivas i 
överensstämmelse med vad som angivits i ansökan och i övrigt i ärendet. 

 2. Användandet av växtskyddsmedel med avseende på tidpunkt för spridningen, spridarutrustning, 
val av preparat med mera sker så att påverkan på omgivande miljö minimeras.

 3. Spridning av växtskyddsmedel får inte ske vid nederbörd. Spridning av växtskyddsmedel får inte 
heller ske om det finns risk för omfattande nederbörd dagen efter spridning. 

 4. Följande skyddsavstånd mot marktransport ska lämnas:
- minst 2 meter till diken och dräneringsbrunnar,
- minst 6 meter till större dike eller bäck,
- minst 50 meter till Vallsjöns strand och dricksvattenbrunnar.

 5. På mer sluttande mark med större risk för yttransport eller på genomsläpplig mark (sand-/grusjord) 
ska skyddsavstånden vid spridning och påfyllning/rengöring utökas. Vid en marklutning på 10 % ska 
skyddsavståndet dubbleras. Vid en marklutning på 20 % ska skyddsavståndetfyrdubblas.

 6. Temperatur, vindhastighet och riktning mäts, antecknas och beaktas vid bestämmande av 
vindanpassat skyddsavstånd.  

 7. Vid olycka i samband med spridning av bekämpningsmedel, t.ex. läckage eller oavsiktlig 
besprutning inom skyddsområde, ska räddningstjänsten och myndighetsförvaltningen kontaktas 
omgående.  

 8. Kopia av den dokumentation som krävs enligt 2 kap. 56 § förordningen (2014:425) om 
bekämpningsmedel och Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49) om 
dokumentationskrav för yrkesmässiga användare av växtskyddsmedel ska årligen skickas in till 
tillsynsmyndigheten. Dokumentationen ska årligen vara tillsynsmyndigheten tillhanda senast den 30 
september.

9. Användandet av växtskyddsmedel ska i övrigt ske i enlighet med Förordning 2014:425 om 
bekämpningsmedel, Föreskrift om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel 2015:2, 

Sökanden har ansökt om tillstånd för yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel inom Vallsjöns 
vattenskyddsområde på fas-tigheten Torset 2:3 i Sävsjö kommun enligt 6 kap. 1 § Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2).

- Ansökan

Fastighet TORSET 2:3

Diarienummer: 2016000330

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om integrerat växtskydd SJVFS 2014:42

 10. Detta beslut gäller för spridning under 2016-2018 enligt ansökan. 

 11. Tillståndet kan återkallas om ovanstående villkor inte följs.

Sökanden

Yrkesmässig användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområden är alltid tillståndspliktiga. 
Vid ansökan kan tillstånd med villkor eller förbud meddelas sökanden. Tillstånd för yrkesmässig 
användning av växtskyddsmedel inom Vallsjöns vattenskyddsområde bör kunna meddelas om risk 
för spridning till Vallsjöns vatten inte bedöms finnas.

Vattenprov tagna i Vallsjön vid råvattenintaget har inte visat några detekterbara mängder 
växtskyddsmedel.

Miljöbalken 26 kap 9 § 
Förordning 2014:425 om bekämpningsmedel
Föreskrift om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel 2015.
Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om integrerat växtskydd SJVFS 2014:42
Statens jordbruksverks föreskrifter om dokumentationskrav för yrkesmässiga användare av 
växtskyddsmedel SJVFS 2015:49

Motivering till beslut

Upplysning

Lagrum

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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68§

Anmälan om spridning av växtskyddsmedel på banvallar och 
driftplatser

att förlägga Trafikverket att vidta följande försiktighetsmått vid spridning av bekämpningsmedel i 
Sävsjö kommun, Trafikverkets ärendenummer TRV 2016/8996;

 1. Om inte annat framgår av övriga punkter i detta beslut ska verksamheten bedrivas i 
överensstämmelse med vad som angivits i anmälan och i övrigt i ärendet.
 

 2. Spridning av kemiska bekämpningsmedel får ej ske inom eller i direkt anslutning till 
vattenskyddsområde eller i direkt anslutning till enskilda vattentäkter på järnvägssträckan inom 
Sävsjö kommun.
 

 3. Spridning av kemiska bekämpningsmedel får ej ske på de restriktionsytor som anges i anmälan.
  

 4. Senast tre månader efter slutförd bekämpning ska Trafikverket inkomma med 
dagrapporter/sprutjournaler. Dessa ska innehålla redovisning av lagstadgad dokumentation enligt 
Förordningen om bekämpningsmedel (SFS 2014:425). Redovisningen ska ha en tydlig koppling till 
behovsinventeringen.
 

 5. Vid olycka i samband med spridning av bekämpningsmedel, t.ex. läckage eller oavsiktlig 
besprutning inom skyddsområde, ska räddningstjänsten och myndighetsförvaltningen kontaktas 
omgående.

 6. Detta beslut gäller för spridning under 2016.

Myndighetsförvaltningen mottog den 21 mars 2016 Trafikverkets anmälan om spridning av kemiska 
bekämpningsmedel, Trafikverkets ärendenummer TRV 2016/8996. Anmälan är gjord i enlighet med 
2 kap. 41 § Förordningen om bekämpningsmedel (SFS 2014:425).
Enligt körplan på Trafikverkets hemsida framgår att spridningen av bekämpningsmedel under 2016 
preliminärt ska utföras på tre driftplatser i Sävsjö tätort under vecka 22 i Sävsjö kommun. Tidpunkten 
kan komma att ändras på grund av väderförhållanden eller händelser i spårområdet. Besprutning 
sker inte i närheten av sjöar och vattendrag, järnvägsövergångar eller andra platser där allmänheten 
passerar järnvägen och andra i anmälan definierade vattendrag. 
Det bekämpningsmedel som avses användas är Roundup Bio av behörighetsklass 2L med en 
maximal dos av 5 l/ha.

- Anmälningshandlingar

Anmälan avser spridning av bekämpningsmedel under perioden 2016-2020. Myndighetsnämnden 
anser det motiverat att ny anmälan sker för varje år som spridning ska utföras då behovet och 
sträckorna där spridningen ska ske bestäms först efter en årlig inventering. 
I Förordningen om bekämpningsmedel (SFS 2014:425) framgår detaljerade krav som den som avser 

Fastighet

Diarienummer: 2016000268

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

Motivering till beslut

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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Sökanden

att sprida bekämpningsmedel ska uppfylla. Bland annat framgår det av föreskriften att den som avser 
att sprida bekämpningsmedel ska bedöma risk för vattenförorening, iaktta skyddsavstånd, använda 
anpassad spridningsutrustning, använda lämplig mätutrustning för temperatur och vind, dokumentera 
spridningen samt eventuellt informera om spridningen.

Den som avser att sprida bekämpningsmedel som hänförts till klass 1 eller 2 ska dokumentera varje 
sådan åtgärd. Vad dokumentationen ska innehålla framgår av förordning (2014:425) om 
bekämpningsmedel . Dokumentationen ska sparas i tre år och ska vid anmodan kunna uppvisas för 
tillsynsmyndigheten.

Miljöbalken 26 kap 9 och 19 §, 2 kap. 2-4 §, 27 kap 1 §
Förordningen om bekämpningsmedel (SFS 2014:425)
Statens jordbruksverks föreskrifter om dokumentationskrav för yrkesmässiga användare av 
växtskyddsmedel (SJVFS 2015:49)

Upplysning

Lagrum

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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69§

Anmälan om bekämpning av jätteloka

att tillåta bekämpning enligt anmälan samt att förelägga Tekniska förvaltningen, Gata/park med 
organisationsnummer 212000-0563 om följande försiktighetsmått vid bekämpning av jätteloka: 

att bekämpning ska ske i enlighet med vad som angivits i anmälan,

att bekämpning ska ske i enlighet med förordning (2014:425) om bekämpningsmedel samt övrig 
berörd lagstiftning,

att bekämpning i största möjliga utsträckning ska ske genom att bekämpningsmedlet stämplas eller 
avstryks på plantorna.

Anmälan om bekämpning av jätteloka med hjälp av Round Up 3220 på fastigheterna 
Gästgivaregården 1:96, Vrigstad 3:1, Vrigstad 3:90, Sävsjö 12:2, Eksjöhovgård 7:2. Eksjöhovgård 
9:1 och Hillafällan 1:74 har inkommit till förvaltningen.

- Anmälan daterad 2016-05-09

Främmande arter kan vara ett hot mot den biologiska mångfalden. Jättelokan är en främmande art 
som etablerat sig i Sverige. Den tränger ut annan växtlighet genom sina höga, täta bestånd. 
Jättelokans växtsaft kan också ge brännskador på människors hud i kombination med solljus. Därför 
bör jättelokan bekämpas.

Den som avser sprida bekämpningsmedel ska före spridningen förvissa sig om att denna kan ske 
utan befarad risk för grundvattenförorening. 

Den som yrkesmässigt använder växtskyddsmedel ska dokumentera varje användning av 
växtskyddsmedel och ange vilka skyddsavstånd som har hållits vid spridning som sker utomhus, 
vilka övriga försiktighetsåtgärder till skydd mot miljöpåverkan som har vidtagits vid spridning samt i 
vilket syfte växtskyddsmedlet har använts.

Fastighet

Bekämpning bör i första hand ske genom mekanisk bekämpning. 
 
Inom följande områden är det anmälningsplikt att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel: 
- på vägområden, för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som 
omfattas av föreskrifter om bekämpning som Jordbruksverket har meddelat, 
- på banvallar, och
- inom områden med en sammanhängande area överskridande 1000 kvadratmeter  där allmänheten 
får färdas fritt, med undantag för åkermark. 

Roundup bör inte användas närmare än 6 meter från vattendrag.

Diarienummer: 2016000388

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

Motivering till beslut

Upplysning

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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Sökanden

Vid kemisk bekämpning av jättelokan är det olämpligt att spruta. Sprutar man dör all omkringliggande 
växtlighet. Frön av jätteloka, som med största sannolikhet finns i marken, kan då gro utan konkurrens 
och tar snabbt över området. Resultatet är alltså att man gynnat jättelokorna. Istället för att spruta 
stämplar eller avstryker man plantorna. Stämpling innebär att man använder en skaftförsedd svamp 
eller liknande och pressar på en liten mängd av bekämpningsmedlet på plantan. Det är särskilt 
lämpligt på små plantor i stora bestånd tidigt på våren. Vid avstrykning används en sorts 
penselverktyg till att stryka bekämpningsmedel på delar av större plantor.

Naturvårdsverkets föreskrift om spridning av kemiska bekämpningsmedel (SNFS 1997:2)
Förordning om bekämpningsmedel (2014:425)

Lagrum

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 



Sida 21 (42)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-05-19

70§

Ansökan om förnyat tillstånd för skadedjurskyttar/kommunskyttar

att hos polismyndigheten ansöka om ett nytt tillstånd för Jan Fransson, 480421-4817, Mäjensjö, 
Sävsjö,

att hos polismyndigheten ansöka om ett nytt tillstånd för Åke Andersson, 450421-2632, 
Grönskullegatan 7, Rörvik,

att hos polismyndigheten ansöka om förlängt tillstånd efter den 2016-08-19 för Marcus Hultin, 
750916-2439, Tegérgatan 39, Sävsjö.

Att ersättningen till kvarvarande kommunskyttar justeras efter den budgetram som finns.

Sävsjö kommun har ett antal utsedda kommunjägare med tillstånd från polismyndigheten att inom 
detaljplanelagt område avskjuta eller på annat sätt avlägsna diverse skadedjur för människor eller 
miljön  inom Sävsjö kommun. Förvaltningen har på delegation att besluta om, när och hur eventuell 
insats från kommunjägarna skall utföras. Förutsättning för detta beslut är att lagarna som styr de 
olika ingripanden följs och att olägenhet för människors hälsa eller miljön föreligger.

Berörda skyttar
Polismyndigheten

Myndighetsnämnden anser att det är fortsatt nödvändigt att vid vissa tillfällen decimera kråk- och 
måsfåglar, stadsduvor, vildkattor och andra skadedjur för att undvika olägenheter för människors 
hälsa eller miljön.

Antalet kommunskyttar har minskat från tidigare fem stycken till tre stycken idag. Detta medför utökat 
arbete för kvarvarande skyttar och ersättningen bör därför justeras upp för dessa.

Fastighet

Diarienummer:

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

Motivering till beslut

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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71§

Påbörjad byggnation utan bygglov och startbesked vid inglasning av 
altan

att utfärda en 1/4 dels  byggsanktionsavgift på 2769 kronor för att ha påbörjat en inglasning av altan 
utan bygglov och startbesked.

Byggherren hörde av sig till miljö- och byggförvaltningen 20 april 2016 och förklarade att man glasat 
in ett uterum, utan beviljat bygglov, på sin tomt. Det uppdagades vid husförsäljningen, då upptäcktes 
det att det inte fanns något bygglov för inglasningen.
Byggherren redogjorde för att man byggt altanen etappvis, en bygglovsbefriad altan under 15 
kvadratmeter med låglutande tak, men missat att söka bygglov för själva inglasningen.

Tillsynsbesök med fotodokumentation gjordes 2016-04-25.

Brev skickades till byggherren 25 april 2016 med information om att överträdelsen kan innebära att 
byggsanktionsavgift kan tas ut enligt plan- och bygglagen. Även om bygglov beviljas i efterhand för 
en åtgärd som har utförts utan lov, tas avgiften ut. Om rättelse sker innan myndighetsnämndens 
prövning, dvs, det olovligt utförda tas bort, tas ingen avgift ut och ärendet avskrivs.

Kommunicering förslag till beslut skickades till byggherren 2016-05-02.

Bygglov har beviljats i efterhand på delegation av tjänsteman.

- Kommunicering tillsynsbesök, 2016-04-25
- Fotografier tagna 2016-04-25
- Tjänsteskrivelse (kommunicering av byggsanktionsavgift) upprättad av Lars Adén, 
byggnadsinspektör, 2016-05-02

Enligt 11 kap 5 § PBL ska Myndighetsnämnden pröva förutsättningarna för behovet av att ingripa 
eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte följt en bestämmelse i 
PBL.

Om någon bryter mot en bestämmelse som avses i 11 kap 51 § PBL ska Myndighetsnämnden ta ut 
en särskild avgift (byggsanktionsavgift). Byggsanktionsavgiftens belopp framgår av 9 kap plan- och 
byggförordningen. En byggsanktionsavgift ska inte tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion 
har tagits upp överläggning vid ett sammanträde med Myndighetsnämnden.

Enligt 11 kap 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av den som när överträdelsen begicks var 
ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som överträdelsen avser, den som begick 
överträdelsen eller den som har fått fördel av överträdelsen.

Innan byggnadsnämnden beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift ska den som anspråket riktas mot 
ges tillfälle att yttra sig. En byggsanktionsavgift får inte beslutas, om den som anspråket riktas mot 

Fastighet GÄSTGIVAREGÅRDEN 1:29

Diarienummer: 2016000355

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

Motivering till beslut

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 



Sida 23 (42)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-05-19

Sökanden (besvärshänvisning)

inte har getts tillfälle att yttra sig om inom fem år efter överträdelsen.

Om två eller flera är avgiftsskyldiga för samma överträdelse, är de solidariskt ansvariga för 
betalningen.

Byggsanktionsavgiften för att påbörja en sådan byggnation utan att fått bygglov och startbesked 
enligt 10 kap § 3 PBL är enligt 9 kap § 10 PBF
som avser en altans yttre utseende är 11075 kr. (0.25xprisbasbelopp) 

Enligt kap 11 § 53a PBL får en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas ned om avgiften inte står i 
rimlig proportion till den överträdelse som begåtts. Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel.

Vid prövningen enligt första stycket ska det beaktas om överträdelsen inte skett uppsåtligen eller av 
oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art.

Ett beslut om att ta ut en byggsanktionsavgift ska delges den avgiftsskyldige enligt kap 11 § 59 PBL.

Enligt kap 11 § 61 PBL ska en byggsanktionsavgift betalas inom två månader efter det att beslutet 
om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige enligt 59 §.

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 10 kap 3 §, 11 kap 5, 51, 53a, 57, 59, 61 §§. Plan- och 
byggförordningen (SFS 2013:338)
9 kap 10 §.

Upplysning

Lagrum

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 



Sida 24 (42)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-05-19

72§

Förhandsbesked för enbostadshus

att bevilja förhandsbesked för ett enbostadshus samt

att tillståndsansökan om inrättande av enskild avloppsanläggning senast inlämnas i samband med 
bygglovsansökan.

Sökanden ansöker om ett förhandsbesked för ett enbostadshus på del av fastigheten Ljunga 6:4.
Det är planerat en avstyckning. Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig.

- Ansökan
- Fotografier tagna 2016-05-03

Sökanden

Nämnden finner inga hinder för lokalisering av enbostadshus  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.

Fastighet LJUNGA 6:4

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.

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

Diarienummer: 2016000340

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

Motivering till beslut

Upplysning

Lagrum

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 



Sida 25 (42)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-05-19

73§

Förhandsbesked för tillbyggnad av förskolan Prästhagen

att bevilja förhandsbesked för tillbyggnad av förskolan Prästhagen samt

att godkänna åtgärden som en mindre avvikelse från detaljplanen.

Sävsjö kommun ansöker om förhandsbesked för att bygga till förskolan Prästhagen på fastigheten 
Vrigstad 3:110. Man planerar att bygga en vinkelbyggnad i öster samt en i norr mot befintlig byggnad. 

Åtgärden innebär att byggnaden hamnar på prickmark vilket är en avvikelse mot gällande detaljplan. 
Berörande sakägare har fått möjlighet att yttra sig i ärendet. Inga erinringar har inkommit till 
myndighetsförvaltningens miljö- och byggenhet.

- Ansökan
- Fotografier tagna 2016-05-03

Sökanden

Tillbyggnad av förskolan Prästhagen 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, samtidigt som att 
avvikelsen kan anses vara förenligt med planens syften.

Fastighet VRIGSTAD 3:110

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.

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap § 2 samt 9 kap § 31 c

Diarienummer: 2016000361

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

Motivering till beslut

Upplysning

Lagrum

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 



Sida 26 (42)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-05-19

74§

Förhandsbesked för tillbyggnad av förskolan Paletten

att bevilja förhandsbesked för tillbyggnad av förskolan Paletten samt

att godkänna åtgärden som en mindre avvikelse från detaljplanen.

Sävsjö kommun ansöker om förhandsbesked för att bygga till förskolan Paletten på fastigheten 
Gästgivaregården 1:269. Man planerar att bygga en vinkelbyggnad i väster mot befintlig byggnad. 

Åtgärden innebär att byggnaden hamnar på prickmark vilket är en avvikelse mot gällande detaljplan. 
Berörande sakägare har fått möjlighet att yttra sig i ärendet. Inga erinringar har inkommit till 
myndighetsförvaltningens miljö- och byggenhet.

- Ansökan
- Fotografier tagna 2016-05-03

Sökanden

Tillbyggnad av förskolan Paletten 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, samtidigt som att avvikelsen kan anses vara 
förenligt med planens syften.

Fastighet GÄSTGIVAREGÅRDEN 1:269

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.

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap § 2 samt 9 kap § 31 c

Diarienummer: 2016000360

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

Motivering till beslut

Upplysning

Lagrum

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 



Sida 27 (42)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-05-19

75§

Strandskyddsdispens ändrad användning av ladugård

att bevilja strandskyddsdispens i enlighet med miljöbalkens kap 7 § 18 c för ekonomibyggnaden.

Sökanden ansöker om strandskyddsdispens för ändrad användning av sin ekonomibyggnad. Halva 
byggnaden ligger inom strandskyddat område. Man planerar att bygga om ladugården till ett 
gårdsbageri med en butiksdel. Även konferensverksamhet planeras. Idag finns  en kvarn vid ån som 
man maler sitt mjöl i, och som sedan säljs till allmänheten.
Angöringen till byggnaden kommer att ske från södersidan, den del som ligger utanför det 
strandskyddade området.
Baksidan av ladugården som ligger väl avskilt mot Forsaån, som idag är gårdstomt, där kommer 
verksamheten inte att påverka allemansrätten, växt- och djurlivet.

- Ansökan
- Fotografier tagna 2016-05-04

Sökanden

Särskilda skäl för strandskyddsdispens för ekomomibyggnad är att den ligger inom hemfridszon.
Dispens ges i enlighet med miljöbalken, 7 kap § 18 c punkt 1 och 4 då ekonomibyggnaden redan har 
tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Det är bara 
halva byggnaden som ligger inom strandskyddat område och angöringen till byggnaden kommer att 
ske från södersidan, den del som ligger utanför det strandskyddade området.

Dispens från strandskyddet behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan 
inte genomföras utanför området.

Åtgärden kan anses vara av sådant slag att det har en begränsad omfattning vilket gör att 
strandskyddets syften fortfarande långsiktigt tillgodoses. Växt- och djurliv bedöms inte påverkas 
negativt.

Fastighet FORSA 2:2

Beslutet om strandskyddsdispens vinner laga kraft först tre veckor efter att beslutet har kommit 
länsstyrelsen tillhanda. Länsstyrelsen har möjlighet att pröva beslutet.

Beslut om dispens upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två (2) år
eller avslutats inom fem (5) år från det datum då beslutet vann laga kraft.

Miljöbalken 7 kap §§ 15, 18 b, 18 c

Diarienummer: 2016000349

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

Motivering till beslut

Upplysning

Lagrum

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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Länsstyrelsen i Jönköpings län

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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Protokollsdatum 2016-05-19

76§

Tillbyggnad av industrilokal

att bevilja bygglov för tillbyggnad av industrilokalen samt

att godkänna åtgärden som en mindre avvikelse från detaljplanen.

Sökanden önskar göra en tillbyggnad i form av ett ämneslager tilll sin industrilokal. Åtgärden innebär 
att tillbyggnaden delvis hamnar på prickmark vilket innebär en avvikelse  från gällande detaljplan. 
Berörda grannar samt sakägare har fått möjlighet till att yttra sig i ärendet. Inga erinringar har kommit 
in till miljö- och byggenheten.

- Ansökan
- Fotografier tagna 2016-05-04

Sökanden

Tillbyggnad av idustrilokalen 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, samtidigt som att avvikelsen kan anses vara 
förenlig med planens syften.

Fastighet STOCKARYD 3:145

Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från 
dagen för beslutet om lov.
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits och beslut om startbesked lämnats.
Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftgning inte följs.

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

Diarienummer: 2016000363

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

Motivering till beslut

Upplysning

Lagrum

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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77§

Tillbyggnad av industrilokal med kontor

att bevilja bygglov för tillbyggnad.

AB Sävsjö Industribyggnader ansöker om bygglov för att göra en tillbyggnad i form av kontor på sin 
industrilokal.
Berörd granne har fått möjlighet att yttra sig i ärendet.

- Ansökan
- Fotografier tagna 2016-05-04

Sökanden

Myndighetsnämnden finner inga hinder för tillbyggnaden.
Byggnationen följer gällande detaljplan som tillbyggnaden planeras uppföras på.

Fastighet RÖRVIK 1:155

Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från 
dagen för beslutet om lov.
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits och beslut om startbesked lämnats.
Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftgning inte följs.

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

Diarienummer: 2016000366

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

Motivering till beslut

Upplysning

Lagrum

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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78§

Uppförande av uterum

att bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus  samt

att godkänna åtgärden som en mindre avvikelse från detaljplanen.

Sökande önskar göra en tillbyggnad i form av ett uterum till sitt enbostadshus. Åtgärden innebär att 
byggnaden hamnar på prickmark vilket är en avvikelse mot gällande detaljplan. Berörda sakägare 
har fått möjlighet att yttra sig i ärendet.

- Ansökan
- Fotografier tagna 2016-05-04

Sökanden

Tillbyggnad av enbostadshuset innebär en avvikelse mot gällande detaljplan. Myndighetsnämnden 
menar att bygglov kan beviljas och att åtgärden kan godkännas som en liten avvikelse mot detaljplan 
eftersom berörda grannar inte haft något att erinra, samtidigt som avvikelsen kan anses vara förenlig 
med planens syfte.

Fastighet LUGNET 2

Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från 
dagen för beslutet om lov.
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits och beslut om startbesked lämnats.
Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftgning inte följs.

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

Diarienummer: 2016000368

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

Motivering till beslut

Upplysning

Lagrum

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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79§

Ändrad användning av butik till samlingslokal

att återremittera ärendet i väntan på kompletterande handlingar.

Sökanden önskar bygglov för ändrad användning av verksamheten i fastigheten Ripan 15.
Ansökan avser ändrad användning från handel till samlingslokal för Muslimska föreningen. I 
detaljplanen står det angivet att fastigheten är ämnad för handelsändamål. Berörda sakägare har fått 
möjlighet att yttra sig i ärendet.

- Ansökan
- Yttranden
- Fotografier tagna 2016-05-04

Sökanden

Fastighet RIPAN 15

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

Diarienummer: 2016000341

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

Motivering till beslut

Upplysning

Lagrum

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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80§

Uppförande av två stycken fyravåningshus

att bevilja bygglov för uppförande av två stycken fyravåningshus samt

att godkänna åtgärden som en mindre avvikelse från detaljplanen.

Kenneth Jonsson (sd) reserverade sig mot beslutet.

Sävebo AB ansöker om bygglov för att få uppföra två stycken fyravåningshus på fastigheten 
Kopparslagaren 7.
Eftersom gällande detaljplan begränsar antalet våningar till tre så innebär åtgärden en avvikelse.
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig.

- Ansökan
- Fotografier tagna 2016-02-18

Sökanden

De planerade byggnaders antal våningar innebär en avvikelse mot gällande detaljplan. 
Myndighetsnämnden menar att förhandsbesked kan beviljas och att åtgärden kan godkännas som 
en liten avvikelse mot detaljplan, samtidigt som avvikelsen kan anses vara förenlig med planens 
syfte.

Fastighet KOPPARSLAGAREN 7

Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från 
dagen för beslutet om lov.
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits och beslut om startbesked lämnats.
Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftgning inte följs.

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

Diarienummer: 2016000066

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

Motivering till beslut

Upplysning

Lagrum

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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81§

Om- och tillbyggnad av enbostadhus

att bevilja bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus samt

att godkänna åtgärden som en mindre avvikelse från detaljplanen.

Sökanden önskar göra en ombyggnad av befintligt garage och tillbyggnad i form av ett garage till sitt 
enbostadshus. Åtgärden innebär en avvikelse från gällande detaljplan. Enligt planen får endast  
tomten bebyggas med en femtedel. I detta fall rör det sig om en avvikelse med 49 kvadratmeter. 
Berörda sakägare har fått möjlighet till att yttra sig i ärendet. Inga erinringar har kommit in till 
myndighetsförvaltningens miljö- och byggenhet.

- Ansökan
- Fotografier tagna 2016-04-25

Sökanden

Tillbyggnad av enbostadshuset 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, samtidigt som att avvikelsen kan anses vara 
förenlig med planens syften.

Fastighet VRIGSTAD 3:64

Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från 
dagen för beslutet om lov.
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits och beslut om startbesked lämnats.
Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftgning inte följs.

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

Diarienummer: 2016000263

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

Motivering till beslut

Upplysning

Lagrum

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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82§

Strandskyddsdispens för uppförande av transformatorstation

att bevilja strandskyddsdispens i enlighet med miljöbalkens kap 7 § 18 b för uppförande av 
transformatorstation samt

att transformatorstationen placeras i den angivna platsavgränsningen på kartan.

E.ON Elnät Sverige AB avser att uppföra en transformatorstation på den aktuella platsen vid 
Pilagölen som omfattas av strandskyddsbestämmelser. Platsen omfattas av miljöbalken 3 kap 2 § 
avseende obetydligt påverkade stora mark- och vattenområden. I övrigt förekommer inga konflikter 
avseende kommunens översiktsplan eller andra intressen.

- Ansökan
- Karta
- Fotografier tagna 2015-05-13

Sökanden
Länsstyrelsen i Jönköpings län

Dispens ges i enlighet med miljöbalken, 7 kap § 18 c punkt 5, då området behöver tas i anspråk för 
att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. 
En transformatorstation har ingen negativ påverkan på möjligheterna för allmänhetens tillträde till 
stranden. Borttagande av luftledningingar och markbundna transformatorer är i linje med miljöbalken 
3 kap 2 §. Det sker ingen negativ påverkan på djur- och växtlivet vid strandzonen.

Fastighet SKÄRSJÖ 4:22

Beslutet om strandskyddsdispens vinner laga kraft först tre veckor efter att beslutet har kommit 
länsstyrelsen tillhanda. Länsstyrelsen har möjlighet att pröva beslutet.

Beslut om dispens upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två (2) år
eller avslutats inom fem (5) år från det datum då beslutet vann laga kraft.

Miljöbalken 7 kap §§ 15, 18 b och 18 c

Diarienummer: 2016000379

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

Motivering till beslut

Upplysning

Lagrum

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 



Sida 36 (42)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-05-19

83§

Detaljplan för Vallsjöbaden

att inte lämna någon erinran på föreslagen detaljplan.

Sävsjö kommun har tidigare upprättat ett planförslag för aktuellt område.Beslutet att anta 
planförslaget överklagades och upphävdes.Detta planförslag är i stort identiskt med det tidigare 
förslaget men omfattar mindre areal och innehåller inte de områden i sydost som ingick i den förra 
planen.
Aktuellt planområde är beläget ca 5 km öster om Sävsjö centrum. Området är naturskönt beläget 
intill kommunens råvattentäkt Vallsjön. Det attraktiva läget har inneburit att man tidigt byggt fritidshus 
i området.Vallsjöområdet är attraktivt och det finns goda möjligheter att förtäta inom området.
För att bevara Vallsjön som vattentäkt kommer kommunen att ansluta området till det allmänna 
vatten- och avloppsnätet

- Detaljplan Vallsjöbaden, Torset 2:6 m.fl.
- Planbeskrivning
- Samrådsredogörelse

utcecklingsavdelningen, Samhällsbyggnadsenheten.

Myndighetsnämnden ställer sig positivt till att det skapas förutsättningar till byggnation och förtätning 
i attraktiva områden. Nämnden ställer sig också positiv till att området ansluts till det allmänna vatten- 
och avloppsnätet. Dels för att skydda och bevara Vallsjön som vattentäkt samt minska risker till 
övergödning.

Fastighet

Planen syftar till att skapa förutsättningar att bevara Vallsjön som ytvattentäkt
genom att förse befintliga bostadshus med allmän VA-anslutning. Planen
skapar därmed möjligheter att utöka byggrätterna i området. Det ska bli möjligt
att bygga nytt, att friköpa och fastighetsbilda redan ianspråktagna och
tillkommande bostadstomter.

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 5 kap. § 18

Diarienummer:

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

Motivering till beslut

Upplysning

Lagrum

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 



Sida 37 (42)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-05-19

84§

Detajplan för del av kv Kopparslagaren

att ställa sig bakom detaljplan för del av kv Kopparslagaren.

Detta förslag till detaljplan omfattar en del av det tidigare planlagda området från 2013-03-16, i att 
möjliggöra ett bevarande av en av de äldre byggnaderna i Sävsjö. I detaljplanen från 2013 utgör en 
del av aktuell byggnad allmän platsmark. För att långsiktigt säkra bevarandet ska byggnaden 
överföras till en angränsande fastighet. Att en del av byggnaden står på allmän plats förhindrar 
förrättning, fastighetsbildning samt försäljning av aktuell byggnad och tillhörande mark.

- Detaljplan 
- Planbeskrivning
- Samrådsredogörelse

Utvecklingsavdelningen, Samhällsbyggnadsavdelningen

Genom detaljplanen kan viktig del av Sävsjös kulturhistoria bevaras.

Fastighet

Delegationsbeslut dnr: 144/2014-459 daterat 2015-07-15 om försiktighetsmått ska följas vid 
byggnation och grävarbeten inom fastigheten Kopparslagaren 7

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 5 kap. § 18

Diarienummer:

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

Motivering till beslut

Upplysning

Lagrum

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 



Sida 38 (42)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-05-19

85§

Svar till motion angående biltvätt

att ta yttrandet, daterat 2016-05-09, från förvaltningschef Maria Thulin som sitt eget samt

att vidarebefordra yttrandet till kommunstyrelsen.

Myndighetsnämnden har mottagit en motion från Kristina Jönsson (V). I motionen föreslås att 
kommunen medverkar till att självtvätt för bilar anordnas i kommuenen tätorter i syfte att minska 
belastningen på dagvattenbrunnarna.

- Yttrande från förvaltningschef Maria Thulin, Myndighetsförvaltningen.

Kommunstyrelsen

Fastighet

Diarienummer: 2016000320

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 



Sida 39 (42)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-05-19

86§

Beslut om förlängd tidsfrist gällande myndighetsnämndens beslut 
2016-01-21 § 15 för förskolan Trollet

att upphäva nämndens tidigare beslut 2016-01-21 § 15, samt

att förlänga tidsfristen för anpassning av ventilationssystemet och utökande av antal toaletter enligt 
beslut 2015-06-17 § 65 på förskolan Trollet på fastigheten Pinuten 18 (V. Esplanaden 2B-C) till 2017-
12-31.

Föreläggandet förenas med vite på 100 000 kr.

Per-Otto Ivarsson (s) och Kenneth Jonsson (sd) reserverade sig mot beslutet.

Myndighetsnämnden beslutade 2016-01-21 att förlänga tidsfristen för anpassning av 
ventilationssystemet och utökande av antal toaletter enligt beslut 2015-06-17 § 65 på 
förskoleavdelningen Trollet (V. Esplanaden 2B-C) till och med 2016-12-31. Föreläggandet förenades 
med vite på 50 000 kr.

Den 10 maj 2016 inkom Stefan Claesson med anhållan om förlängd tidsfrist för anpassning av 
ventilationssystemet och utökning av antal toaletter till 2017-12-31. Skälet till denna anhållan är att 
barn- och utbildningsförvaltningen ser ett mycket stort behov av förlängd tidsfrist för att utreda det 
akuta behovet av förskoleplatser för att uppfylla de krav Skollagen ställer. Förvaltningen planerar 
också tillsammans med Sävebo en större lokalförändring på Pinuten 18 för att kunna utvidga 
förskolan. Sävebos bedömning är att man ska kunna finna en lösning för att inleda ombyggnaden 
under första halvåret 2017. Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer därför att kostnaden för en 
kortsiktig investeringslösning utifrån myndighetsnämndens beslut inte är försvarbar och förenlig med 
en god ekonomisk hushållning för Sävsjö kommun.

 - Protokoll myndighetsnämnden 2015-06-17 § 65
 - Protokoll myndighetsnämnden 2016-01-21 § 15

- Anhållan om förlängd tidsfrist för förskolan Trollet, 2016-05-10

Myndighetsnämnden godkänner en förlängning av tidsfristen för anpassning av ventilationssystemet 
och utökande av antalet toaletter till och med 2017-12-31. Detta motiveras dels av det exceptionella 
läget vad gäller ökningen av barn som är i behov av förskoleplats, dels av att kostnaderna för de 
kortsiktiga investeringslösningar som följer av myndighetsnämndens tidigare beslut inte kan ses som 
rimliga enligt 2 kap 7 § miljöbalken.

Fastighet PINUTEN 18

Myndighetsnämnden vill uppmana till att arbeta för förbättring av inomhusmiljön under den tid 
tidsfristen omfattar.

Diarienummer: 201500461

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

Motivering till beslut

Upplysning

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 



Sida 40 (42)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-05-19

Sökanden

Miljöbalken kap 2 §§ 2-3 och 7, kap 9 § 3 samt kap 26 §§ 9 och 14.

Lagrum

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 



Sida 41 (42)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-05-19

87§

Beslut om förlängd tidsfrist gällande myndighetsnämndens beslut 
2015-12-17 § 170 för förskolan Kullerbyttan

Per-Otto Ivarsson (s) och Kenneth Jonsson (sd) yrkade avslag.

att förlänga tidsfristen för tillfällig förskoleverksamhet enligt beslut 2015-12-17 § 170 på förskolan 
Kullerbyttan på fastigheten Pinuten 18 (V. Esplanaden 2A) till 2017-12-31.

Kenneth Jonsson (sd) och Per-Otto Ivarsson (s) reserverade sig mot beslutet.

Myndighetsnämnden beslutade 2015-12-17 att godkänna den tillfälliga förskoleverksamheten på 
förskoleavdelningen Kullerbyttan (V. Esplanaden 2A) till och med 2016-12-31. Detta trots att antalet 
toaletter inte motsvarar arbetsmiljöverkets rekommendationer. Då rutiner för toalettanvändning och 
städfrekvens beskrivits, godkände dock myndighetsnämnden den tillfälliga förskoleverksamheten 
under förutsättning att rutinerna följs och att lämpliga åtgärder sätts in vid risk för olägenhet för 
människors hälsa.

Den 10 maj 2016 inkom Stefan Claesson med anhållan om förlängd tidsfrist för den tillfälliga 
förskoleverksamheten till 2017-12-31. Skälet till denna anhållan är att barn- och 
utbildningsförvaltningen ser ett mycket stort behov av förlängd tidsfrist för att utreda det akuta 
behovet av förskoleplatser för att uppfylla de krav Skollagen ställer. Förvaltningen planerar också 
tillsammans med Sävebo en större lokalförändring på Pinuten 18 för att kunna utvidga 
förskoleavdelningen Trollet. Sävebos bedömning är att man ska kunna finna en lösning för att inleda 
ombyggnaden under första halvåret 2017. När denna ombyggnation är gjord, kommer avdelningen 
Kullerbyttan att avvecklas. Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer därför att kostnaden för en 
kortsiktig investeringslösning utifrån myndighetsnämndens beslut inte är försvarbar och förenlig med 
en god ekonomisk hushållning för Sävsjö kommun.

- Anmälan om tillfällig förskoleverksamhet och dess lokal, 2015-12-09
 - Bilaga till anmälan, 2015-11-30
 - Protokoll myndighetsnämnden 2015-12-17 § 170
 - Anhållan om förlängd tidsfrist för förskolan Kullerbyttan, 2016-05-10

Myndighetsnämnden godkänner en förlängning av tidsfristen för den tillfälliga förskoleverksamheten 
Kullerbyttan på fastigheten Pinuten 18 till och med 2017-12-31. Detta motiveras dels av det 
exceptionella läget vad gäller ökningen av barn som är i behov av förskoleplats, dels av att 
kostnaderna för de kortsiktiga investeringslösningar som följer av myndighetsnämndens tidigare 
beslut inte kan ses som rimliga enligt 2 kap 7 § miljöbalken.

Fastighet PINUTEN 18

I det fall anmälan om tillfällig förskoleverksamhet inkommer för år 2018, kommer 
myndighetsförvaltningen att ställa krav på att tillgången på toaletter åtgärdas i enlighet med 

Diarienummer: 2016000461

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

Motivering till beslut

Upplysning

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 



Sida 42 (42)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-05-19

Sökanden

arbetsmiljöverkets rekommendationer samt ”Vägledning om miljö och hälsa i förskola, skola och 
fritidshem” som upprättats av myndighetsförvaltningen, Sävsjö kommun 2015.

Myndighetsnämnden vill uppmana till att arbeta för förbättring av inomhusmiljön under den tid 
tidsfristen omfattar.

Miljöbalken kap 2 §§ 2-3 och 7, kap 9 § 3 samt kap 26 § 9.

Lagrum

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 


