Myndighetsnämnden
Protokollsdatum

2017-04-07

Plats och tid

Kommunalhuset, Vrigstadrummet

2017-04-07

Beslutande

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

Övriga deltagare

Magdalena Gustafsson, sekreterare
Maria Thulin, förvaltningschef
Per Fernström, miljösamordnare
Daniel Karlsson (kd), ej tjänstgörade ersättare
Lars Adén, byggnadsinspektör, §§ 56-60

Utses att justera

Per-Otto Ivarsson (s)

Justeringens
plats och tid

Kommunalhuset, 2017-04-07 kl. 12.30

Underskrifter

Sekreterare

08:30 - 12:30

Paragrafer

54 - 66

Magdalena Gustafsson, sekreterare
Ordförande
Sten-Åke Claesson (c)
Justerande
Per-Otto Ivarsson (s)
Anslag/ Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Myndighetsnämnd

Sammanträdesdatum

2017-04-07

Datum för
anslagsuppsättande

2017-04-10

Förvaringsplats
för protokollet

Myndighetsnämndens kansli

Datum för
anslagsnedtagande

2017-05-01

Underskrift
Magdalena Gustafsson, sekreterare

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 2 (17)

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 54

2017-04-07

Diarienummer:

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

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

Beslutsunderlag
- Delegationsbeslut från myndighetsförvaltningen, daterade från 2017-02-28 till och med 2017-03-27.

Myndighetsnämnden beslutar
att anse delegationsbesluten föredragna.

Beslutet skickas till

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 3 (17)

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 55

Diarienummer:

2017-04-07

2016000854

Myndighetsnämndens verksamhetsförändring, investeringar samt
taxor inför budget 2018.
Fastighet
Sökande

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

Sammanfattning
Myndighetsnämnden har ett uppdrag att inför budget 2018 redogöra för eventuella
verksamhetsförändringar, investeringar samt taxor.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse upprättad av Maria Thulin, förvaltningschef, och Lars-Göran Andersson,
räddningschef, 2017-03-26

Myndighetsnämnden beslutar
att ta tjänsteskrivelsen som sin egen, samt
att vidarebefordra den till budgetberedningen.

Beslutet skickas till
Budgetberedningen

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 4 (17)

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 56

Diarienummer:

2017-04-07

2017000110

Strandskyddsdispens för ombyggnation av verkstad till gäststuga
Fastighet

RÖRVIK 1:51

Sökande

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

Sammanfattning
Sökande önskar dispens från gällande strandskyddsbestämmelser för att få bygga om sin verkstad
till en gäststuga. Sökandens fastighet, som är en sjötomt, är belägen vid Allgunnens norra sida.
Tomten ligger i nära anslutning till Rörviks detaljplanerade område.

Beslutsunderlag
- Ansökan
- Karta
- Tomtplatsavgränsning
- Fotografier tagna 2017-03-27

Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja strandskyddsdispens i enlighet med miljöbalkens kap 7 § 18 b för komplementbyggnaden
och
att tomtplatsavgränsning enligt bifogad karta ska gälla i fortsättningen.

Motivering till beslut
Dispens ges i enlighet med miljöbalken, 7 kap § 18 c punkt 1, då ombyggnationen av verkstaden
sker på en sjötomt som redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften.
Åtgärden kan anses vara av sådant slag att det har en begränsad omfattning vilket gör att
strandskyddets syften fortfarande långsiktigt tillgodoses.
Det kommer heller inte att innebära någon direkt negativ påverkan på växt- och djurliv.

Upplysning
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.

Lagrum
Miljöbalken 7 kap §§ 15, 18 b, 18 c pkt 1.

Beslutet skickas till
Sökanden
Länsstyrelsen

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 5 (17)

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 57

Diarienummer:

2017-04-07

2017000123

Strandskyddsdispens för utförande av tomtanläggningar
Fastighet

HOLMATORP 1:3

Sökande

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

Sammanfattning
Sökande önskar dispens från gällande strandskyddsbestämmelser för utförande av tomtanläggning
inom del av fastigheterna Holmatorp 1:1 samt Sjöberg 1:2 på grund av planerad utökning av
tomtområdet för befintligt fritidshus inom Holmatorp 1:3. Sökanden har varit i kontakt med
Lantmäteriet efter att beställt avstyckningen.
Sökanden uppmanades av Lantmäteriet att ansöka om strandskyddsdispens för åtgärden innan
avstyckning kan ske.

Beslutsunderlag
- Ansökan
- Karta
- Tomtplatsavgränsning
- Fotografier tagna 2017-03-24

Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja strandskyddsdispens i enlighet med miljöbalkens kap 7 § 18 b för utförande av
tomtanläggning inom redovisat område och
att befintlig tomtplatsavgränsning enligt bifogad karta även ska gälla i fortsättningen.

Motivering till beslut
Dispens ges i enlighet med miljöbalken, 7 kap § 18 c punkt 1, då marken redan har tagits i anspråk
på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte.
Åtgärden kan anses vara av sådant slag att det har en begränsad omfattning vilket gör att
strandskyddets syften fortfarande långsikigt tillgodoses.
Det kommer heller inte att innebära någon direkt negativ påverkan på växt- och djurliv.

Upplysning
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.

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

Beslutet skickas till
Sökanden
Länsstyrelsen

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 58

Diarienummer:

Sida 6 (17)

2017-04-07

2017000030

Förhandsbesked för uppförande av enbostadshus
Fastighet

TORSET 3:1

Sökande

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

Sammanfattning
Sökanden ansöker om ett förhandsbesked för ett enbostadshus på del av fastigheten Torset 3:1.
Fastigheten ligger inom en ett område som är detaljplanelagt, detaljplanen har vunnit laga kraft.
Markanvändningen i planen är ämnad för bostäder.
Det är tilltänkt en avstyckning, men för att påskynda åtgärden har Lantmäteriet uppmanat sökanden
att först ansöka om förhandsbesked.

Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2017-03-24

Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja förhandsbesked för ett enbostadshus.

Motivering till beslut
Nämnden finner inga hinder för lokalisering av enbostadshus på den aktuella platsen.
Myndighetsnämnden menar att platsen för byggnation är lämplig eftersom åtgärden är förenlig med
gällande detaljplan. Fastigheten ligger inom kommunens VA-område och sökanden uppmanas att
koppla på sig på VA-nätet när åtgärden är utförd.

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

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

Beslutet skickas till
Sökanden

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 59

Diarienummer:

Sida 7 (17)

2017-04-07

2017000146

Förhandsbesked för enbostadshus
Fastighet

HALLSTENSTORP 1:4

Sökande

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

Sammanfattning
Sökanden ansöker om ett förhandsbesked för ett enbostadshus på del av fastigheten Hallstenstorp
1:4.
Det är planerat en avstyckning. Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig.

Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2017-03-24

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

Motivering till beslut
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller av områdesbestämmelser.
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. Inga riksintressen finns inom området.
Enskild avloppsanläggning bedöms kunna utföras på tomten.

Upplysning
Förhandsbesked gäller under en tid av två år från dagen då förhandbeskedet vann laga kraft. Om
inte bygglov söks inom denna tid upphör tillståndet att gälla.
Ansökan om anslutningstillstånd till väg 869 finns på Trafikverkets hemsida. En ansökan om
anslutningstillstånd tar i normalfallet cirka 8 veckor för Trafikverket att handlägga.

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

Beslutet skickas till
Sökanden

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 8 (17)

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 60

Diarienummer:

2017-04-07

2017000032

Beslut förenat vid vite om uppgifter om fordonstvätthall
Fastighet

BULTEN 1

Verksamhetsutövare

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

Sammanfattning
Myndighetsförvaltningen har upptäckt att xx i anslutning till det nya värmeverket på fastigheten Bulten
1 även har byggt en fordonstvätthall utan att det har meddelats myndighetsförvaltningen.
Myndighetsförvaltningen har därefter begärt in uppgifter om fordonstvätthallen samt genomfört ett
möte på värmeverket på fastigheten Bulten 1.
Handläggarna från myndighetsförvaltningen har under mötet informerat om att verksamhetsutövaren
ska behöva komma in med en skriftlig anmälan om miljöfarlig verksamhet alternativt lämna in ett
skriftligt intygande om att fordonstvättverksamhet för både privata och yrkesmässiga fordon inte
kommer att bedrivas på fastigheten.
Det har även informerats om att vissa åtgärder behöver vidtas innan fordonstvätthallen kan
godkännas för tvätt av fordon.
Ett beslut om uppgifter fordonstvätthall har delgivits verksamheten, uppgifterna har dock inte
inkommit till myndighetsförvaltningen under angiven tid.

Beslutsunderlag
- Beslut om uppgifter fordonstvätthall 2017-02-17
- Tjänsteskrivelse upprättad av Fiona Vader-Kok, miljöinspektör, 2017-03-22

Myndighetsnämnden beslutar
att förelägga xx med organisationsnummer xx följande;
att en komplett skriftlig anmälan om miljöfarlig verksamhet för fordonstvättverksamhet ska skickas in
till myndighetsförvaltningen,
att uppgifterna ska vara myndighetsförvaltningen tillhanda senast tre veckor efter mottagandet av
beslutet, samt
att beslutet förenas vid vite på 15 000 kronor.

Motivering till beslut
I enlighet med miljöbalken kap 26 § 21 får myndighetsförvaltningen förelägga verksamhetsutövare
om att inkomma med de uppgifter myndighetsförvaltningen anser behövs för att kunna utöva tillsyn
över verksamheten.
Myndighetsnämnden får även besluta om att ett föreläggande förenas vid vite, miljöbalken kap 26 §
14.
Myndighetsförvaltningen behöver även uppgifterna för att kunna avgöra om verksamheten är en
anmälningspliktig verksamhet så kallad C-verksamhet alternativt en U-verksamhet och om kraven för
fordonstvättanläggningar har uppnåtts.

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum

Sida 9 (17)

2017-04-07

Lagrum
Miljöbalken kap 26 § 9, § 14, samt § 21

Beslutet skickas till
Verksamhetsutövare (besvärshänvisning)

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 10 (17)

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 61

Diarienummer:

2017-04-07

2015000884

Beslut om förbud att använda fordonstvätthall för tvätt av fordon utan
vattenreningsutrustning
Fastighet

STOCKARYD 3:125

Fastighetsägare

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

Sammanfattning
Myndighetsförvaltningen genomförde en miljöinspektion hos verksamhetsutövare på adressen xx,
Stockaryd den 2 februari 2016.
Verksamhetsutövare har därefter fått ett beslut om förbud att använda befintlig
vattenreningsanläggning med hänsyn tagit till att det inte har kunnat påvisas att det finns en
oljeavskiljare som uppfyller kraven enligt svensk standard SS-EN-858-1 samt SS-EN-858-2.
Det har framkommit att verksmaheten har upphört med sin verksamhet och fastighetsägaren har
informerat myndighetsförvaltningen om att det finns två slamrännor men att det inte finns någon
vattenreningsutrustning på fastigheten, inte för bilverkstadsdelen och inte heller för fordonstvätthallen.

Beslutsunderlag
- Protokoll myndighetsnämnden 2016-10-13 § 159
- Påminnelse om inlämnande av uppgifter upprättad av Fiona Vader-Kok 2017-03-07

Myndighetsnämnden beslutar
att förbjuda fastighetsägaren xx med organisationsnummer xx att hyra ut lokalerna på fastigheten
Stockaryd 3:125 till verksamheter som kräver oljeavskiljare enligt Svensk standard SS-EN-858-1
samt SS-EN-858-2 utan att först installera godkänd vattenreningsutrustning.

Motivering till beslut
Verksamheter med risk för utsläpp av oljeföroreningar till vatten ska ha oljeavskiljare installerad som
motsvarar kraven i Svensk standard SS-EN-858-1 samt SS-EN-858-2.

Upplysning
Beslutet kommer att skrivas in i fastighetsregistret.

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

Beslutet skickas till
Fastighetsägare (besvärshänvisning)

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 11 (17)

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 62

Diarienummer:

2017-04-07

2015000619

Beslut om att genomföra åtgärdspunkter i handlingsplan
Fastighet

GÄSTGIVAREGÅRDEN 1:232

Verksamhetsutövare

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

Sammanfattning
Tidigare har ett klagomål inkommit till myndighetsförvaltningen om damningstörningar från
verksamheten som bedrivs på fastigheten Gästgivaregården 1:232 i Vrigstad.
Handläggare från myndighetsförvaltningen har på delegation av myndighetsnämnden förelagt
verksamhetsutövaren att upprätta och inkomma med en handlingsplan för att åtgärda och motverka
damningstörningar från fastigheten.
Handlingsplanen har därefter inkommit till myndighetsförvaltningen.

Beslutsunderlag
- Beslut om handlingsplan 2015-09-17
- Inspektionsrapport 2017-03-03
- Handlingsplan inkommen 2017-03-20
- Tjänsteskrivelse upprättat av Fiona Vader-Kok, miljöinspektör, 2017-03-22

Myndighetsnämnden beslutar
att förelägga xx på fastigheten Gästgivaregården 1:232 med organisationsnummer xx följande;
att genomföra de åtgärdspunkter i handlingsplanen upprättad av xx, samt
att spån och annat material från fastigheten som kan damma och spridas med vind ska regelbundet
sopas upp med syfte att verksamheten ska kunna bedrivas så att störande damning inte uppkommer.

Motivering till beslut
Verksamhetsutövare ska ha kontroll över verksamheten och kunna styra den, så att det genom bland
annat en god planering, egna undersökningar och förebyggande åtgärder fortlöpande går att följa
lagstiftningen och minimera eller undvika en negativ påverkan på människors hälsa och miljö.
Myndighetsnämnden bedömer det motiverad med hänsyn tagit till lagstiftningen nämnd i detta beslut
samt övrig lagstiftning, förordningar, föreskrifter och allmänna råden att förelägga
verksamhetsutövaren att genomföra sin egen upprättade handlingsplan samt genomföra de åtgärder
som behövs så att störande damning inte förekommer från fastigheten där verksamheten bedrivs.

Lagrum
Miljöbalken kap 2 § 3 samt kap 26 § 9 och § 19

Beslutet skickas till
Verksamhetsutövare (besvärshänvisning)
Sakägare
Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 12 (17)

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 63

Diarienummer:

2017-04-07

2016000778

Beslut gällande dagljusinsläpp i lokal för fritidsverksamhet
Fastighet

BLECKSLAGAREN 1

Verksamhetsutövare

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

Sammanfattning
Det upptäcktes vid en miljö- och hälsoskyddstillsyn att det var relativt allvarliga brister i en källarlokal
där skolan bedriver undervisning/fritidsverksamhet.
Vid inspektionen diskuterades dagljusintaget, fönsterutsikten och det togs olika mått på fönsterytor,
golvytan samt fönsterhöjden.
Ett beslut om handlingsplan har delgivits verksamheten vartefter handlingsplan har inkommit.

Beslutsunderlag
- Beslut om handlingsplan 2016-11-10
- Påminnelse om handlingsplan 2017-01-20
- Information från verksamhetsutövare 2017-01-27
- Begäran om komplettering av handlingsplan 2017-02-07
- Komplettering av handlingsplan 2017-02-23

Myndighetsnämnden beslutar
att förelägga xx med organisationsnummer xx följande;
att åtgärda dagsljusinsläpp med klarglas enligt kompletterande handlingsplan daterad 2017-02-23:
1. Befintliga fönster bytes ut till nya med så smalt karmmått som byggnadens konstruktion tillåter.
2. Öppning av vägg för ytterligare komplettering av nytt fönster görs i vägg där tidigare fönster varit i
enlighet med vad byggnadens konstruktion tillåter.
Att åtgärden ska vara genomförd senast 2017-07-31.

Upplysning
Ett av fönstrerna ska uppfylla nuvarande krav för utrymmningsväg.

Beslutet skickas till
Verksamhetsutövare (besvärshänvisning)
Fastighetsägare

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 64

Diarienummer:

Sida 13 (17)

2017-04-07

2016000860

Beslut förenat om vite gällande kontrollprogram
Fastighet

UTMARKEN 6

Verksamhetsutövare

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

Sammanfattning
Christella barnomsorg har meddelat myndighetsförvaltningen att det kommer att bedrivas en
pedagogisk omsorg på fastigheten Utmarken 1, Sävsjö kommun.
Myndighetsförvaltningen har därefter delgivit verksamheten ett beslut om kontrollprogram som har
blivit myndighetsförvaltningen tillhanda. Handläggaren har gjort bedömningen att kontrollprogrammet
saknar nästan alla väsentliga delar som kan relateras till miljö- och hälsoskydd och kan därmed inte
godkännas.
Christella barnomsorg har informerats om bristerna i kontrollprogrammet.
Det har skickats en påminnelse om att ett kontrollprogram som myndighetsförvaltningen kan
godkänna inte har inkommit.
Ett mer komplett kontrollprogram har efter påminnelseutskicket inte blivit myndighetsförvaltningen
tillhanda.

Beslutsunderlag
- Beslut om kontrollprogram 2016-12-21
- Egenkontroll inkommet 2016-12-30
- Mailkonvensation mellan 2016-12-13 och 2017-01-03
- Påminnelse om kontrollprogram 2017-02-16
- Tjänsteskrivelse upprättat av Fiona Vader-Kok, miljöinspektör, 2017-03-15

Myndighetsnämnden beslutar
att återremittera ärendet för vidare utredning.

Lagrum
Beslutet skickas till
Verksamhetsutövare (besvärshänvisning)
Anställd person för verksamhet i Sävsjö

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
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Föreläggande om försiktighetsmått i samband med bekämpning av
jättebjörnloka i Sävsjö kommun
Fastighet
Verksamhetsutövare

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

Sammanfattning
Myndighetsförvaltningen mottog den 29 mars en anmälan om bekämpning av jätteloka med hjälp av
Round Up 3220 på fastigheterna Gästgivaregården 1:96 och 3:1, Vrigstad 4:1, Eksjöhovgård 7:4,
Skatan 21 och Hillafällan 1:74.

Beslutsunderlag
- Anmälan om bekämpning av jättebjörnloka, 2017-03-29
- Tjänsteskrivelse upprättad av Per Fernström, miljösamordnare, 2017-03-29

Myndighetsnämnden beslutar
att tillåta bekämpning enligt anmälan samt att förelägga Serviceförvaltningen, Gata/parkenheten med
organisationsnummer 212000-0563 om följande försiktighetsmått vid bekämpning av jätteloka under
2017, 2018 och 2019:
1. att bekämpning ska ske i enlighet med vad som angivits i anmälan,
2. att bekämpning ska ske i enlighet med förordning (2014:425) om bekämpningsmedel,
3. att bekämpning i största möjliga utsträckning ska ske genom att bekämpningsmedlet stämplas
eller avstryks på plantorna, och
att ge handläggare på miljö- och byggenheten delegation om att fatta beslut om försiktighetsmått i
samband med bekämpning av jättebjörnloka på andra platser/fastigheter än vad som angivits i
anmälan.

Motivering till beslut
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.

Upplysning
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.
Justering
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Roundup bör inte användas närmare än 6 meter från vattendrag.
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.

Lagrum
26 kap 9 § miljöbalken

Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen, Gata/parkenheten

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer:

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

1. Boverket, 2017-03-02; Information om vindkraftverk och plan- och bygglagstiftningen.
2. Protokoll kommunstyrelsen 2017-03-07 § 37; Budgetdirektiv inför budgetarbete våren 2018-2020.
3. SKL, 2017-03-10; Cirkulär - Förändrad miljöprövningsförordning och konsekvenser för taxan inom
miljöbalkens område.
4. Mark- och miljödomstolen, 2017-03-13; Dom - avslag av överklagandet gällande djurhållning på
fastigheterna Ljunga 5:1 och 2:4.
5. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2017-03-17; Beslut gällande överklagan av användningsförbud för
avloppsanläggning, fastigheten Stora Kråkhult 1:14.
6. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2017-04-04; Överklagan av länsstyrelsens beslut gällande
användningsförbud för avloppsanläggning på fastigheten Stora Kråkhult 1:14.
7. Protokoll kommunfullmäktige 2017-03-20 § 22; Sävsjö kommuns företagspolicy.
8. Protokoll kommunfullmäktige 2017-03-20 § 23; Ägardirketiv och bolagsordning Sävebo AB.
9. Protokoll kommunfullmäktige 2017-03-20 § 24; Ägardirektiv och bolagsordning för AB Sävsjö
Industribyggnader.
10. Protokoll kommunfullmäktige 2017-03-20 § 25; Ägardirektiv och bolagsordning för SavMan AB.
11. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2017-03-24; Protokoll från kommunbesök 2017-03-22 gällande
förorenade områden.
12. Information om kvicksilver i gädda för sjöar i Jönköpings län.
13. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2017-03-27; Överklagan av länsstyrelsens beslut om förbud att
använda avloppsanläggning, fastigheten Älmeberg 1:4.
14. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2017-03-30; Beslut gällande överklagan av tillsynsavgifter på
fastigheterna Spånarp 2:2 och 2:3.
15. Länsstyrelsens i Jönköpings län, 2017-04-03; Överklagan av myndighetsnämndens beslut
gällande oljeavskiljare på fastigheten Stockaryd 2:116.
16. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2017-04-03; Upphävande av strandskyddsdispens på fastigheten
Vrigstads-Boda 3:1.
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