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134§

Delegationsbeslut

att anse delegationsbesluten föredragna.

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

- Delegationsbeslut från myndighetsförvaltningen, daterade från 2016-08-16 till och med 2016-09-05

Fastighet

Diarienummer:

(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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135§

Förslag budget 2017

att godkänna upprättat förslag till driftsbudget 2017 samt investeringsbudget och plan 2017-2021, 
samt

att godkänna förslaget till taxor 2017 för nämndens verksamhetsområden, samt

att ge räddningschefen i uppdrag att upprätta en taxa med avgift 875 kronor gällande ansökan om 
egensotning.

Förslag till drifts- och investeringsbudget samt taxor för myndighetsnämndens verksamhet år 2017 
har upprättats.

- Förslag till budget 2017
- Förslag till taxor 2017
- Tjänsteskrivelse upprättad av Maria Thulin, förvaltningschef, 2015-08-25
- Tjänsteskrivelse upprättad av Lars-Göran Andersson, räddningschef, 2015-08-24

Kommunstyrelsen/Budgetberedning

Fastighet

Diarienummer: 2016000560

(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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136§

Sammanträdesdagar 2017

att fastställa förslaget till sammanträdesdagar 2017 för myndighetsnämnden.

Förslag till datum och tider för sammanträden och beredningar i myndighetsnämnden för 2017 har 
tagits fram.

- Förslag till sammanträdesdagar 2017

Nämndens ledamöter och ersättare
Kommunledningskontoret

Fastighet

Myndighetsnämnden planerar för 2017 att genomföra tio sammanträden. Samtliga sammanträden 
föregås av ärendeberedning med nämndens presidie.

Kommunallagen 6 kap § 18

Diarienummer:

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

Upplysning

Lagrum

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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137§

Föreläggande om förbud att använda avloppsanläggning

att förbjuda XX så som fastighetsägare till Älmeberg 1:4 i Sävsjö kommun att från och med 2017-10-
01:

 - använda befintlig avloppsanläggning för fastigheten Älmeberg 1:4 i Sävsjö kommun eller
- låta annan använda avloppsanläggningen på fastigheten Älmeberg 1:4.

Förbudet meddelas med stöd av 26 kap. 9 § och med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § 
miljöbalken (1998:808).

Myndighetsförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten Älmeberg 1:4, 2016-06-21. 
Vid inventeringen framkom följande: 
Fastighetsägaren tillåter inte myndighetsförvaltningen att inventera avloppet på fastigheten och 
uppger även att det varken finns enskilt- eller kommunalt avlopp. Huset på fastigheten används som 
permanentbostad med WC och BDT-avlopp.

- Inventering 2016-06-21
- Förslag till beslut upprättat 2016-09-05

Fastigheten ligger utanför verksamhetsområde för kommunalt VA. Fastighetsägare med enskilt 
avlopp är ansvarig för att avloppsanläggningen uppfyller lagens krav. Myndighetsnämnden bedömer 
att fastighetsägaren i det aktuella fallet inte har kunnat påvisa att avloppsanläggningen på 
fastigheten Älmeberg 1:4 uppfyller de krav som ställs i miljöbalken och avloppsanläggningen bedöms 
därför som bristfällig.

Det går inte att säkerställa att avloppsvattnet genomgått någon slamavskiljning eller efterföljande 
rening. Reningen är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 
9 kap. 7 § miljöbalken och 12 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
För att anlägga en avloppsanläggning krävs tillstånd enligt 13 § i förordningen om miljöfarlig 
verksamhet.

Myndighetsnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är 
rimlig i förhållande till nyttan.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande 
vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken. 
Utsläpp av orenat avloppsvatten i sjöar och vattendrag orsakar övergödning vilket bl.a. leder till 
syrebrist, algblomning och igenväxning.

Fastighet ÄLMEBERG 1:4

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste 
avloppsanläggningen förbättras och vara färdigställd senast den 2017-10-01. Ni bör därför snarast 

Diarienummer: 2016000656

Fastighetsägare (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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Fastighetsägare (besvärshänvisning)

planera för en ny avloppslösning.

En ny avloppsanläggning är en åtgärd som är tillståndspliktig. Kontakta myndighetsförvaltningen i 
god tid innan några åtgärder vidtas.
Gällande reningskrav kan uppnås flera olika sätt. 

Vägledning vid val av avloppsanläggning kan bland annat fås på webbplatsen: 
www.avloppsguiden.se.

Information om små avlopp finns i Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små 
avloppsanordningar (HVMFS 2016:17).

Miljöbalken 26 kap 9 § 
Miljöbalken 9 kap 7 § och 1 § punkt 1
Miljöbalken 2 kap 3 §
Prop. 1997/98:45, del II, s. 107 
Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten 
(HVMFS 2016:17)

Lagrum

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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138§

Beslut om förlängt tidsintervall gällande enskilt avlopp

att bevilja uppskov och förlänga tiden för att vidta åtgärder till den 31 december 2016.

Avloppsanläggningen på fastigheten Älmesås 1:17 består av ett WC samt BDT-avlopp som leds till 
en tvåkammarbrunn med direktutsläpp. Avloppsanläggningen är enligt tidigare beslut daterat den 
2014-08-13 förelagd med användningsförbud från och med den 2016-09-01.

Fastighetsägaren har i en skrivelse till myndighetsförvaltningen den 2016- 06-14 begärt uppskov för 
förlängt tidsintervall för åtgärder på grund av att det företag som ska åtgärda anläggningen har en 
fullbokad tidsplan. Fastighetsägare önskar få datumet framflyttat till 2016-12-31.

- Föreläggande om förbud 2014-08-13
- Begäran om förlängt tidsintervall 2016-06-14

Fastighetsägare (besvärshänvisning)

Bostaden på fastigheten ska rivas och fastighetsägaren har för avsikt att bygga nytt. Förseningen 
beror på fullbokad markentreprenör samt leverandsdatum från husleverantör. På grund av detta 
nyttjas inte fastigheten eller avloppsanläggningen och förlängt tidsintervall gällande den enskilda 
avloppsanläggningen kan därmed beviljas.

Fastighet ÄLMESÅS 1:17

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från WC samt bad, disk och tvätt på 
fastigheten Älmesås 1:17 måste en ny avloppsanläggning inrättas och vara färdigställd senast den 
31 december 2016. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan 
kontrollrapport inkommit.

Miljöbalken 26 kap 9 § 
Miljöbalken 9 kap 7 § och 1 § punkt 1
Miljöbalken 2 kap 3 §
Prop. 1997/98:45, del II, s. 107 
Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten 
(HVMFS 2016:17

Diarienummer: 2014000496

Fastighetsägare (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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139§

Beslut om förlängt tidsintervall gällande enskilt avlopp

att bevilja uppskov och förlänga tiden för att vidta åtgärder till den 31 december 2017.

Avloppsanläggningen på fastigheten Lönelid 1:4 består av ett WC samt BDT-avlopp som leds till en 
trekammarbrunn med en infiltration från 1987 som efterföljande rening. Avloppsanläggningen är 
enligt tidigare beslut daterat den 2015-03-27 förelagd med användningsförbud från och med den 
2016-12-31.

Fastighetsägaren har i en skrivelse till myndighetsförvaltningen den 2016-08-22 begärt uppskov för 
förlängt tidsintervall för åtgärder på grund av att fastigheten inte nyttjas mer än högst två veckor per 
år på grund av familjeskäl och att de har funderingar på att sälja fastigheten. Fastighetsägare önskar 
få datumet framflyttat till 2018-12-31.

- Föreläggande om förbud 2015-03-27
- Begäran om förlängt tidsintervall 2016-08-22

Fastighetsägare (besvärshänvisning)

Bostaden på fastigheten står tom större delen av året till följd av familjeskäl och funderingar på att 
sälja fastigheten. På grund av att fastigheten nyttjas högst två veckor per år samt den ringa 
belastningen på avloppsanläggningen kan förlängt tidsintervall beviljas, förutsatt att belastningen på 
avloppsanläggningen inte ökar.

Fastighet LÖNELID 1:4

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från WC samt bad, disk och tvätt på 
fastigheten Lönelid 1:4 måste en ny avloppsanläggning inrättas och vara färdigställd senast den 31 
december 2017. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport 
inkommit.

Miljöbalken 26 kap 9 § 
Miljöbalken 9 kap 7 § och 1 § punkt 1
Miljöbalken 2 kap 3 §
Prop. 1997/98:45, del II, s. 107 
Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten 
(HVMFS 2016:17

Diarienummer: 2015000288

Fastighetsägare (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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140§

Beslut om vitesföreläggande gällande enskilt avlopp

att vid vite om 100 000 kr att förbjuda XX att från och med den 1 mars 2017 släppa ut avloppsvatten 
från wc samt bad, disk och tvätt från befintliga avloppsanläggningar på fastigheten Stockaryd 4:179 i 
Sävsjö kommun.

Myndighetsförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten Stockaryd 4:179 den 2014-
11-03. Vid inventeringen framkom följande: 

Avloppsanläggningen tillhörande produktionskontoret består av en trekammarbrunn med en stenkista 
som efterföljande rening. Till avloppsanläggningen leds vatten från WC samt BDT. 
I samband med ansökan om inrättande av avloppsanläggningar på fastigheten har det kommit 
myndighetsförvaltningen tillkänna att ytterligare en avloppsanläggning med WC samt BDT-avlopp 
finns på fastigheten. Myndighetsförvaltningen har inga kända uppgifter om avloppsanläggningen som 
är ansluten till produktionen och den betraktas därför som bristfällig

- Föreläggande om förbud 2015-03-03
- Påminnelse angående enskild avloppsanläggning 2016-02-22
- Förslag till beslut upprättat 2016-08-31

Avloppsvattnet som släpps ut har endast genomgått 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 befintliga avloppsanläggningar på fastigheten Stockaryd 4:179 inte 
uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Enligt prioriteringsordningen för enskilda avlopp i Sävsjö 
kommun, framgår att wc-avlopp från permanentbostad eller liknande inte får släppas ut till 
avloppsanläggningar 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 januari 2016 förbjuda 
utsläpp av avloppsvatten från fastigheten Stockaryd 4:179. Eftersom avloppsanläggningarna 
fortfarande används efter den 1 januari 2016 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.

Fastighet STOCKARYD 4:179

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på 
fastigheten Stockaryd 4:179 måste nya avloppsanläggningar inrättas och vara färdigställd senast den 
1 mars 2017. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport 
inkommit.

Diarienummer: 2015000218

Fastighetsägare (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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Fastighetsägare (besvärshänvsining)

Miljöbalken 26 kap 9 § 
Miljöbalken 9 kap 7 § och 1 § punkt 1
Miljöbalken 2 kap 3 §
Prop. 1997/98:45, del II, s. 107 
Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten 
(HVMFS 2016:17

Lagrum

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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141§

Beslut om installation av oljeavskiljare

med stöd av miljöbalken att förelägga xx, organisationsnummer xx, på fastigheten Gästgivaregården 
1:196 om nedanstående;

att utsläpp av avloppsvatten ska uppfylla kraven i Svensk Standard SS-EN-858-1 samt SS-EN-858-2, 
Avlopp-Separationssystem för lätta vätskor, och

att kontroll och underhåll av oljeavskiljaren ska uppfylla kraven i Svensk Standard SS-EN-858-1 samt 
SS-EN-858-2, Avlopp-Separationssystem för lätta vätskor.

Åtgärden ska vara utförd senast 9 månader efter att beslutet mottagits.

Myndighetsförvaltningen har under år 2016 besökt eller kommer att besöka företag med för oss 
kända fordonstvättar. Både de företag som har fordonstvätt för allmänheten och för de företag som 
tvättar fordon inom den egna verksamheten. Syftet med besöket var att kontrollera om verksamheten 
uppfyller kraven i miljöbalken(1998:808) och förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens 
egenkontroll.

- Miljöinspektionsrapport 2016-08-12

Oljehaltigt vatten kan beroende på mängd, ha hög toxicitet och kan vid utsläpp skada djur och växtliv. 
Utsläpp av olja har också betydelse för de kommunala reningsverken eftersom det anrikas i slammet. 
Detta påverkar möjligheten att använda slammet på åkermark. Därför bedömer myndighetsnämnden 
att detta beslut ska gälla.

Fastighet GÄSTGIVAREGÅRDEN 1:196

Svensk Standard SS-EN-858-1 samt SS-EN-858-2, Avlopp-Separationssystem för lätta vätskor 
ställer krav på hur en oljeavskiljare för spillvatten från tvätt av fordon ska utformas och hanteras. 
Kraven på ”små” fordonstvättar är införlivade i ”Fordonstvätt, Riktlinjer inom Jönköpings läm” 
framtagen av Miljösamverkan f, antagen av Myndighetsnämnden Sävsjö kommun 2015-04-09 § 38.

Inför installation av oljeavskiljare ska en bygganmälan inkomma till myndighetsförvaltningen Sävsjö 
kommun som debiteras för sig. 
I bygganmälan ska följande uppgifter medfölja: 
- typ av oljeavskiljare och medföljande delar i enlighet med Svensk Standard SS-EN-858-1 samt SS-
EN-858-2, Avlopp-Separationssystem för lätta vätskor, 
- dimensioneringsberäkning, 
- avloppsritning som redovisar för vilka brunnar som är kopplade till oljeavskiljare.

Miljöbalken (1998:808) kap 26 § 9 och § 21 samt kap 2 § 3 och § 7

Diarienummer: 2015000885

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

Motivering till beslut

Upplysning

Lagrum

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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Verksamhetsutövaren (besvärshänvisning)

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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142§

Anmälan om tillfällig lokal

att godkänna barn- och utbildningsnämndens (orgnr212000-0563) anmälan om tillfällig lokal till och 
med 2017-12-31, samt att förelägga sökande om att senast 4 veckor efter mottaget beslut ska 
följande åtgärder genomförts:

 1. En obligatorisk ventilationskontroll ska vara genomförd och godkänt besiktningsprotokoll vara 
myndighetsförvaltningen tillhanda.

 2. Bullernivån ska mätas och ifall bullerriktvärden för inomhusmiljön överskrids ska åtgärder vidtas så 
att bullernivån inte överskrider riktvärdena.

3. I dagsläget finns en toalett i förskolelokalen för både 3 skolpersonal, skolbarn, syskon och 
föräldrar.Toaletten bedöms ha hög belastning, vilket behöver lösas tillfredställande.

 4. En utslagsvask för städvatten ska installeras i förskolans lokal.

 5. Städmaterial ska inte förvaras i toalettutrymmet. Det ska förvaras i ett frånluftventilerat städförråd.

6. Det finns luktstörningar i både förskolans lokal och i toalettutrymmet. Det ska utredas av en 
sakkunnig/yrkeskunnig person. Utredningen ska skriftligt redovisas för myndighetsförvaltningen.

Att ett egenkontrollprogram ska upprättas för verksamheten i enlighet med förordningen (1998:901) 
om verksamhetsutövarens egenkontroll § 4-7 och vara myndighetsförvaltningen tillhanda senast 3 
veckor efter mottagandet av beslutet.

Barn- och utbildningsförvaltningen Sävsjö kommun har lämnat in en anmälan om lokal om en tillfällig 
öppen asylförskola på adressen Tegnérvägen 8 på fastigheten Vrigstad 3:49 i Vrigstad den 2016-08-
30 samt en komplettering till anmälan den 2016-09-01.

Verksamheten bedrivs redan och har av misstag inte anmälts till myndighetsförvaltningen och görs 
därför i efterhand. 

Inom förskoleverksamheten ska det enligt uppgifter i anmälan i genomsnitt finnas 8-10 förskolebarn i 
åldern 1-5 år och 5-7 föräldrar samt 3 skolpersonal. Verksamheten har öppet under alla vardagar 
mellan 08:15-11:15 maximalt 15/h per vecka.
Verksamheten anges pågå till och med 2017-12-31 vartefter verksamheten ska upphöra.

Ett inspektionsbesök på fastigheten Vrigstad 3:49 har genomförts med syftet att kontrollera lokalens 
lämplighet.

- Anmälan om lokal och bilaga 2016-08-30
- Komplettering till anmälan 2016-09-01

Fastighet VRIGSTAD 3:49

Diarienummer: 2016000636

Verksamhetsutövare (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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Verksamhetsutövare (besvärshänvisning)
Fastighetsägare

Efter genomförda åtgärder nämnt i detta beslut bedöms er öppna asylförskola kunna bedrivas utan 
att den medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Miljöbalken ((1998:808) kap 2 § 2-3, kap 9 § 3 samt kap 26 § 19.
Förordningen (1998:889) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd § 35.
Förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll § 4-7.

Lagrum

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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143§

Beslut om miljösanktionsavgift

att barn- och utbildningsnämnden Sävsjö kommun med organisationsnummer 212000-0563 ska 
betala en miljösanktionsavgift med 3 000 kronor för att utan anmälan bedrivits öppen 
asylförskoleverksamhet på fastigheten Vrigstad 3:49 med adress Tegnérvägen 8 i Vrigstad.

Barn- och utbildningsförvaltningen har utan anmälan om lokal bedrivit öppen asylförskoleverksamhet 
på fastighet Vrigstad 3:49 med adress Tegnérvägen 8 i Vrigstad.

- Anmälan om lokal 2016-08-30

Verksamhetsutövaren (besvärshänvisning och information betalning av miljösanktionsavgift)
Kammarkollegiet

Med hänsyn tagit till lagkraven och att en öppen asylförskoleverksamhet har bedrivits utan anmälan 
av en anmälningspliktig verksamhet bedöms det motiverad att en miljösanktionsavgift på 3 000 
kronor ska betalas av Barn- och utbildningsförvaltningen.

Fastighet VRIGSTAD 3:49

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 38 § lyder, det är förbjudet att utan 
anmälan driva eller arrangera förskola.
För en överträdelse av 38 §  i förordningen (1998:899) genom att utan att ha gjort en anmälan 
påbörja en verksamhet trots att en sådan anmälan krävs ska en miljösanktionsavgift betalas med 3 
000 kronor.

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd § 38
Förordning (2012:259) om  miljösanktionsavgifter kap 3 § 3

Diarienummer: 2016000636

Verksamhetsutövare (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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144§

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 Rörvik 1:160 enligt 
inkommen anmälan och i enlighet med gällande lagstiftning. Därmed tilldelas Tekniska förvaltningen 
verksamhetskod 90.40, se upplysning,

att ett skriftligt dokumenterad egenkontrollprogram ska upprättas för verksamheten  en kopia ska 
vara myndighetsförvaltningen tillhanda senast 4 veckor efter att beslutet vunnit laga kraft,
 
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 av 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. 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

 5. Om för omgivningen besvärande olägenheter t.ex. i form av lukt uppkommer, ska åtgärder 

Myndighetsförvaltningen har den 2016-04-15 tagit emot en anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 
9 kap 6 § Miljöbalken om mellanlagring av annat avfall än farligt avfall på fastigheten Rörvik 1:160 
från Tekniska förvaltningen Sävsjö kommun med organisationsnummer 212000-0563.

- Anmälan om miljöfarlig verksamhet samt bilagor
- Tjänsteskrivelse 2016-09-01, Per Fernström
- Informationsskrivelse till tekniska förvaltningen 2016-05-31, Fiona Vader-Kok

Fastighet RÖRVIK 1:160

Diarienummer: 2016000335

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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omgående vidtas för att motverka sådana störningar.

 6. Skriftlig journal ska föras över mängd eller vikt av inkommit avfall till stationen eller markområdet.

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

 8. 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§.

Tekniska förvaltningen

På mellanlagret får endast icke farligt avfall i form av trädgårdsavfall lämnas. 
Myndighetsförvaltningen bedömer att omfattande mottagningskontroll av avfallet krävs för att 
minimera risken att annat avfall än det som är tillåtet lämnas på platsen. Vid mellanlagring av farligt 
avfall som bilbatterier, lysrör och spillolja ställs mer omfattande krav som invallning och låsta 
behållare för att avfallet inte ska vara tillgängligt för allmänheten.

Upplysning om kompostering:
Anläggning för kompostering av trädgårdsavfall är anmälningspliktig om den tillförda mängden är 
större än 50 ton park- och trädgårdsavfall per kalenderår. 

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 2§ 2.

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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145§

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 Brädan 2 enligt 
inkommen anmälan och i enlighet med gällande lagstiftning. Därmed tilldelas Tekniska förvaltningen 
verksamhetskod 90.40, se upplysning,

att ett skriftligt dokumenterad egenkontrollprogram ska upprättas för verksamheten  en kopia ska 
vara myndighetsförvaltningen tillhanda senast 4 veckor efter att beslutet vunnit laga kraft,
 
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. 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

 5. Om för omgivningen besvärande olägenheter t.ex. i form av lukt uppkommer, ska åtgärder 

Myndighetsförvaltningen har den 2016-04-15 tagit emot en anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 
9 kap 6 § Miljöbalken om mellanlagring av annat avfall än farligt avfall på fastigheten Brädan 2 från 
Tekniska förvaltningen Sävsjö kommun med organisationsnummer 212000-0563.

- Anmälan om miljöfarlig verksamhet samt bilagor
- Tjänsteskrivelse 2016-09-01, Per Fernström
- Informationsskrivelse till tekniska förvaltningen 2016-05-31, Fiona Vader-Kok

Fastighet BRÄDAN 2

Diarienummer: 2016000334

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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omgående vidtas för att motverka sådana störningar,

 6. Skriftlig journal ska föras över mängd eller vikt av inkommit avfall till stationen eller markområdet,

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

 8. 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§.

Tekniska förvaltningen

På mellanlagret får endast icke farligt avfall i form av trädgårdsavfall lämnas. 
Myndighetsförvaltningen bedömer att omfattande mottagningskontroll av avfallet krävs för att 
minimera risken att annat avfall än det som är tillåtet lämnas på platsen. Vid mellanlagring av farligt 
avfall som bilbatterier, lysrör och spillolja ställs mer omfattande krav som invallning och låsta 
behållare för att avfallet inte ska vara tillgängligt för allmänheten.

Upplysning om användning av massor eller avfall för anläggningsändamål: Anläggning för 
kompostering av trädgårdsavfall är anmälningspliktig om den tillförda mängden är större än 50 ton 
park- och trädgårdsavfall per kalenderår. 

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 2§ 2.

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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146§

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 
1:205 enligt inkommen anmälan och i enlighet med gällande lagstiftning. Därmed tilldelas Tekniska 
förvaltningen verksamhetskod 90.40, se upplysning,

att ett skriftligt dokumenterad egenkontrollprogram ska upprättas för verksamheten  en kopia ska 
vara myndighetsförvaltningen tillhanda senast 4 veckor efter att beslutet vunnit laga kraft,
 
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. 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

Myndighetsförvaltningen har den 2016-04-15 tagit emot en anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 
9 kap 6 § Miljöbalken om mellanlagring av annat avfall än farligt avfall på fastigheten 
Gästgivaregården 1:205 från Tekniska förvaltningen Sävsjö kommun med organisationsnummer 
212000-0563.

- Anmälan om miljöfarlig verksamhet samt bilagor
- Tjänsteskrivelse 2016-09-01, Per Fernström
- Informationsskrivelse till tekniska förvaltningen 2016-05-31, Fiona Vader-Kok

Fastighet GÄSTGIVAREGÅRDEN 1:205

Diarienummer: 2016000333

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

 6. Skriftlig journal ska föras över mängd eller vikt av inkommit avfall till stationen eller markområdet,

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

 8. 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§.

Tekniska förvaltningen

På mellanlagret får endast icke farligt avfall i form av trädgårdsavfall lämnas. 
Myndighetsförvaltningen bedömer att omfattande mottagningskontroll av avfallet krävs för att 
minimera risken att annat avfall än det som är tillåtet lämnas på platsen. Vid mellanlagring av farligt 
avfall som bilbatterier, lysrör och spillolja ställs mer omfattande krav som invallning och låsta 
behållare för att avfallet inte ska vara tillgängligt för allmänheten.

Upplysning om användning av massor eller avfall för anläggningsändamål:
Anläggning för kompostering av trädgårdsavfall är anmälningspliktig om den tillförda mängden är 
större än 50 ton park- och trädgårdsavfall per kalenderår. 

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 2§ 2.

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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147§

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 1:87 
enligt inkommen anmälan och i enlighet med gällande lagstiftning. Därmed tilldelas Tekniska 
förvaltningen verksamhetskod 90.40, se upplysning,

att ett skriftligt dokumenterad egenkontrollprogram ska upprättas för verksamheten  en kopia ska 
vara myndighetsförvaltningen tillhanda senast 4 veckor efter att beslutet vunnit laga kraft,
 
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. 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

 5. Om för omgivningen besvärande olägenheter t.ex. i form av lukt uppkommer, ska åtgärder 

Myndighetsförvaltningen har den 2016-04-15 tagit emot en anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 
9 kap 6 § Miljöbalken om mellanlagring av annat avfall än farligt avfall på fastigheten Stockaryd 1:87 
från Tekniska förvaltningen Sävsjö kommun med organisationsnummer 212000-0563.

- Anmälan om miljöfarlig verksamhet samt bilagor
- Tjänsteskrivelse 2016-09-01, Per Fernström
- Informationsskrivelse till tekniska förvaltningen 2016-05-31, Fiona Vader-Kok

Fastighet STOCKARYD 1:87

Diarienummer: 2016000332

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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omgående vidtas för att motverka sådana störningar,

 6. Skriftlig journal ska föras över mängd eller vikt av inkommit avfall till stationen eller markområdet,

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

 8. 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§.

Tekniska förvaltningen

På mellanlagret får endast icke farligt avfall i form av trädgårdsavfall lämnas. 
Myndighetsförvaltningen bedömer att omfattande mottagningskontroll av avfallet krävs för att 
minimera risken att annat avfall än det som är tillåtet lämnas på platsen. Vid mellanlagring av farligt 
avfall som bilbatterier, lysrör och spillolja ställs mer omfattande krav som invallning och låsta 
behållare för att avfallet inte ska vara tillgängligt för allmänheten.

Upplysning om användning av massor eller avfall för anläggningsändamål:
Anläggning för kompostering av trädgårdsavfall är anmälningspliktig om den tillförda mängden är 
större än 50 ton park- och trädgårdsavfall per kalenderår. 

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 2§ 2.

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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148§

Tillbyggnad av industrilokal

att bevilja bygglov för tillbyggnad.

Sökanden ansöker om bygglov för att göra en tillbyggnad till sin industrilokal.

- Ansökan
- Fotografier tagna 2016-08-24

Sökanden

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

Fastighet SKRUVEN 1

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) kap 9 § 2

Diarienummer: 2016000639

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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149§

Delgivningar

1. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2016-08-29; Anmälan om övertagande av täkttillsånd på 
fastigheten Sjöberg 1:2.

2. Länsstyrelsen Östergötland, 2016-09-05; Tillstånd till anläggning för djurhållning på fastigheten 
Ljunga 2:4 och 5:1.

3. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2016-09-08; Länsstyrelsens yttrande gällande nytt tillstånd på 
fastigheten Hjärtlanda 1:2, 3:5.

4. Informationsbroschyr - "Råd för en giftfri miljö i Sävsjös förskolor".

5. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2016-09-12; Samråd om förläggning av kabel mellan Holkaryd 4:2 
och Holkaryd 5:2.

Fastighet

Diarienummer:

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

Beslutsunderlag

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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150§

Eventuell överklagan av länsstyrelsen Östergötlands beslut med dnr 
551-2422-16

att ge Maria Thulin, förvaltningschef, i uppdrag att handlägga och besluta i en eventuell överklagan 
till länsstyrelsen Östergötland.

Länsstyrelsen Östergötland har gett tillstånd till anläggning för djurhållning på fastigheterna Ljunga 
5:1 och Ljunga 2:4. 

I tillståndet har man inte tagit hänsyn till nämndens yttrande. Nämnden överväger att överklaga 
tillståndet.

- Beslut länsstyrelsen Östergötland 2016-09-05

Fastighet LJUNGA 2:4

Myndighetsförvaltningens yttrande sig att tvättning av fordon och maskiner inte tillräckligt har 
beaktats. Det ska tilläggas att verksamhetsfordon som tvättas ska tvättas i en godkänd 
fordonsanläggning även när de inte är förorenade med olja. Detta gäller eftersom fordonen också 
kan vara förorenade av tungmetaller som frigörs vid fordonstvätten. Tvättkemikalier som används kan 
också påverka vår omgivning även när de är milöjmärkta.

Diarienummer: 2016000238

(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 

 


