Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Myndighetsnämnden i Sävsjö kommun

2014-06-11

Plats och tid

Kommunalhuset, Vrigstadrummet

Beslutande

Ordinarie ledamöter:

2014-06-11

13:00 - 16:15

Ingvar Svensson (c)
Bo Nilvall (m)
Bengt Mattsson (kd)
Per-Otto Ivarsson (s)
Jan-Ove Fransson (m), §§ 182-189, 192-196
Sven Krafft (s), §§ 182-192

Övriga deltagare

Magdalena Gustafsson, sekreterare
Maria Thulin,förvaltningschef
Lars Adén, byggnadsinspektör, §§ 185-189
Folke Mökander, miljösamordnare, §§ 190-196

Utses att justera

Bo Nilvall (m)

Justeringens
plats och tid

Kommunalhuset, 2014-06-11, kl. 16.30

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

182 - 196

Magdalena Gustafsson, sekreterare
Ordförande
Ingvar Svensson (c)
Justerande
Bo Nilvall (m)

Anslag/ Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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2014-06-11

Datum för
anslags uppsättande

2014-06-12

Förvaringsplats
för protokolet

Myndighetsnämndens kansli

Datum för
anslags nedtagande

Underskrift
Magdalena Gustafsson, sekreterare
Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se

Utdragsbestyrkande

2014-07-03

Sida 2 (19)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-06-11
§

182

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

Diarienummer
Sammanfattning
Av myndighetsförvaltningen meddelade beslut gällande livsmedelsärenden, miljö- och
hälsoskyddsärenden, byggärenden samt trafikärenden.
Av myndighetsförvaltningen meddelade beslut om godkännande av förrättning.
Beslutsunderlag
- Delegationsbeslut från myndighetsförvaltningen, daterade från 2014-05-06 och med 2014-06-02.
Myndighetsnämnden beslutar
att anse delegationsbesluten föredragna.
Motivering till beslutet
Upplysning
Lagrum
Beslutet skickas till

Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Sida 3 (19)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-06-11
§

183

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

Diarienummer
Sammanfattning
Beslutsunderlag
1. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2014-05-15; Beslut om akutorisation av bilskrotare på
fastigheten Brädan 6.
2. Sveriges kommuner och landsting; Cirkulär 14:21; Information om lagändringar gällande nya
åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov.
3. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2014-06-05; Dispens från biotopskyddet för borttagande av
delar av stenmurar på fastigheterna Hetsryd 1:21, 1:7 och 1:4.
Myndighetsnämnden beslutar
Motivering till beslutet
Upplysning
Lagrum
Beslutet skickas till

Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Sida 4 (19)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-06-11
§

184

Detaljplan för Eksjöhovgård 7:4 m.fl.
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer
Sammanfattning
Aktuellt område är beläget omedelbart öster om Sävsjö samhälle och utmed gamla Häradsvägen
mot Vallsjö kyrka. I södra delen av planområdet finns befintliga bostäder som är belägna utanför
detaljplanelagd mark, så kallad utomplansbebyggelse. Området norr om Häradsvägen består av
mark för bete och odling samt mindre partier med lövträd. Under en period har delar av området
använts för koloni-/odlingslotter. På området finns naturliga källor.
Källvatten har tidigare överförts med självfall till Eksjö Hovgård, där det använts till ladugård och
hushåll. I en träddunge mitt på åkern finns en annan synlig källåder.
I kommunens gällande översiktsplan har aktuellt område norr om Häradsvägen pekats ut
(område B12 i projektkatalogen) som lämpligt för nya bostäder samt som tomtreserv för
framtiden. Den gångtunnel som föreslås i detta planförslag har markerats i översiktsplanen
såsom en konfliktpunkt mellan gång- och cykeltrafikanter och bilister på väg 128 (sid 13 i
projektkatalogen).
Syftet med den här detaljplanen är således att pröva lokaliseringen av gång- och cykeltunneln
samt av bostäder norr om Häradsvägen.
Beslutsunderlag
- Detaljplan
- Planbeskrivning
- Bullerutredning
- Förstudie GC-port
Myndighetsnämnden beslutar
att ha följande synpunkter:
att, i första hand, förtätning och exploatering av byggnation sker inom redan befintliga områden,
att en övergripande utredning gällande trafiksituationen Eksjöhovgårdsvägen/länsväg 127 och
128 bör göras för att säkerställa trafikflödet i samband med detaljplaneförfarandet, samt
att i övrigt inte lämna några erinringar mot föreslagen detaljplan.
Motivering till beslutet
Upplysning
Lagrum
Plan- och bygglagen 5 kap § 13
Beslutet skickas till
Utvecklingsavdelningen, Samhällsbyggnadsenheten
Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-06-11
§

185

Förhandsbesked enbostadshus med carport
Fastighet

KNALLDOSAN 3

Sökande

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

Diarienummer

2014000326

Sammanfattning
Fransson & Nordh Byggnads AB ansöker om förhandsbesked att uppföra ett enbostadshus med
carport på Knalldosan 3. Åtgärden innebär en avvikelse från gällande detaljplan eftersom
carporten hamnar delvis på prickmark.
Berörda sakägare har fått möjlighet till att yttra sig i ärendet.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2014-06-02
- Yttrande från grannar, 2014-06-03
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja förhandsbesked för uppförande av enbostadshus med carport samt
att godkänna åtgärden som en mindre avvikelse från detaljplanen.
Motivering till beslutet
Byggnationen av carporten innebär en avvikelse från gällande detaljplan. Myndighetsnämnden
menar att förhandsbesked kan beviljas och att åtgärden kan godkännas som en liten avvikelse
mot detaljplan samtidigt som att avvikelsen kan anses vara förenlig med planens syften.
Upplysning
Förhandsbesked gäller under en tid av två år från dagen då förhandsbeskedet vann laga kraft.
Om inte bygglov söks inom denna tid upphör tillståndet att gälla.
Lagrum
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap § 2 samt 9 kap § 31 b
Beslutet skickas till
Sökanden

Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-06-11
§

186

Uppförande av uterum
Fastighet

SKRÄDDAREN 1

Sökande

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

Diarienummer

2014000291

Sammanfattning
Sökanden önskar göra en tillbyggnad i form av ett uterum till sitt enbostadshus. Åtgärden innebär
en avvikelse från gällande detaljplan. Enligt planen får endast 1/5 del av tomten bebyggas. I detta
fall rör det sig om en avvikelse med 30 kvadratmeter. Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra
sig i ärendet. Inga erinringar har inkommit till myndighetsförvaltningens miljö- och byggenhet.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2014-06-02
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt
att godkänna åtgärden som en mindre avvikelse från detaljplanen.
Motivering till beslutet
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.
Upplysning
Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år
från dagen för beslutet om lov.
Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftningen inte
följs.
Lagrum
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap § 2 samt 9 kap § 31 b
Beslutet skickas till
Sökanden

Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-06-11
§

187

Tillbyggnad av garage med carport samt inglasning av uterum
Fastighet

LÖNNEN 6

Sökande

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

Diarienummer

2014000339

Sammanfattning
Sökanden önskar göra en tillbyggnad i form av en carport till sitt garage. Åtgärden innebär en
avvikelse från gällande detaljplan. Enligt planen får endast 1/6 av tomten bebyggas. I detta fall för
det sig om en avvikelse med 15 kvadratmeter. Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i
ärendet. Inga erinringar har kommit in till myndighetsförvaltningens miljö- och byggenhet.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2014-06-02
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för tillbyggnad av garaget samt inglasning av uterum och
att godkänna åtgärden som en mindre avvikelse från detaljplanen.
Motivering till beslutet
Tillbyggnad av garaget 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.
Upplysning
Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år
från dagen för beslutet om lov.
Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftningen inte
följs.
Lagrum
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap § 2 samt 9 kap § 31 b
Beslutet skickas till
Sökanden

Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Sida 8 (19)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-06-11
§

188

Uppförande av uterum
Fastighet

STÄDET 9

Sökande

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

Diarienummer

2014000302

Sammanfattning
Sökanden 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. Berörande
sakägare har fått möjlighet att yttra sig i ärendet. Inga erinringar har inkommit till
myndighetsförvaltningens miljö- och byggenhet.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2014-06-02
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt
att godkänna åtgärden som en mindre avvikelse från detaljplanen.
Motivering till beslutet
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, samtigt som att
avvikelsen kan anses vara förenligt med planens syften.
Upplysning
Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år
från dagen för beslutet om lov.
Enligt Plan- och bygglvagen (2010:900) ska en byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftningen inte
följs.
Lagrum
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap § 2 samt 9 kap § 31 b
Beslutet skickas till
Sökanden

Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-06-11
§

189

Tillbyggnad av Vallsjöskolan
Fastighet

KARBASEN 1

Sökande

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

Diarienummer

2014000348

Sammanfattning
Sävsjö kommun ansöker om bygglov för att bygga till Vallsjöskolan på fastigheten Karbasen 1.
Man planerar att bygga en vinkelbyggnad i söder mot befintlig byggnad. Lokalen är tänkt att
användas både för skola och fritidsverksamhet i två enheter.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Remissvar från räddningstjänsten, 2014-06-09
- Fotografier tagna 2014-06-02
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för tillbyggnaden av Vallsjöskolan.
Motivering till beslutet
Myndighetsnämnden finner inga hinder för tillbyggnaden av Vallsjöskolan. Byggnationen följer
gällande detaljplan som skolan planeras uppföras på.
Upplysning
Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år
från dagen för beslutet om lov.
Enligt Plan- och bygglvagen (2010:900) ska en byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftningen inte
följs.
Lagrum
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap § 2
Beslutet skickas till
Sökanden

Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-06-11
§

190

Yttrande av överklagan angående bygglov för fyra vindkraftverk
Fastighet

HYLLETOFTA 2:2
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer

2011000299

Sammanfattning
Green Extreme AB anmäler enligt miljöbalken och ansöker om bygglov för uppförandet av fyra
vindkraftverk på fastigheten Hylletofta 2:2 i Sävsjö kommun. Myndighetsnämnden tillstyrker
bygglov och det beslutet överklagas först till Länsstyrelsen sedan till Mark- och miljödomstolen.
Nu har Mark- och miljööverdomstolen givit prövningstillstånd för ärendet.
Beslutsunderlag
- Protokoll Myndighetsnämnden 2013-06-13 § 59
- Länsstyrelsens beslut 2013-11-14
- Mark- och miljödomstolen dom 2014-02-25
- Mark- och miljööverdomstolens prövningstillstånd 2014-05-28
Myndighetsnämnden beslutar
att vidhålla myndighetsnämndens beslut från 2013-06-13 § 59 och i övrigt inte ha några
kommentarer.
Jan-Ove Fransson (m) anmälde jäv och deltog inte i beslutet.
Bengt Mattsson (kd) reserverade sig mot beslutet.
Motivering till beslutet
Upplysning
Lagrum
Beslutet skickas till
Mark- och miljööverdomstolen

Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-06-11
§

191

Yttrande av överklagan angående etablering av vindkraftverk
Fastighet

HYLLETOFTA 2:2
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer

2011000299

Sammanfattning
Green Extreme AB anmäler enligt miljöbalken och ansöker om bygglov för uppförandet och drift
av fyra vindkraftverk på fastigheten Hylletofta 2:2 i Sävsjö kommun. Myndighetsnämnden tillåter
uppförandet och drift av vindkraftverken under förutsättning av vissa försiktighetsvillkor. Beslutet
överklagas först till Länsstyrelsen sedan till Mark- och miljödomstolen. Nu har Mark- och
miljööverdomstolen givit prövningstillstånd för ärendet.
Beslutsunderlag
- Protokoll Myndighetsnämnden 2013-06-13 § 58
- Länsstyrelsens beslut 2013-11-14
- Mark- och miljödomstolens dom 2014-02-25
- Mark- och miljööverdomstolens prövningstillstånd 2014-05-28
Myndighetsnämnden beslutar
att vidhålla myndighetsnämndens beslut från 2013-06-13 § 58 och i övrigt inte ha några
kommentarer.
Jan-Ove Fransson (m) anmälde jäv och deltog inte i beslutet.
Bengt Mattsson (kd) reserverade sig mot beslutet.
Motivering till beslutet
Upplysning
Lagrum
Beslutet skickas till
Mark- och miljööverdomstolen

Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-06-11
§

192

Föreläggande med vite
Fastighet

STOCKARYD 3:148

Verksamhetsutövare

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

Diarienummer

2012000267

Sammanfattning
XX inkom 21 maj 2012 med en anmälan om uppställning av uttjänta lastbilar i väntan på export till
utomeuropeiskt land. Vid besöken efter att verksamheten kommit ingång är det mer än
demonteringsverksamhet före försäljning till utomeuropeiskt land. Polisen och tuillverket utreder
ärendet. Demontering av lastbilar är en tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken vilket XX
inte har.
Beslutsunderlag
- Anmälan om uppställning av fordon 2012-05-21
- Delegationsbeslut om försiktighetsåtgärder upprättat av Folke Mökander, miljösamordnare,
2012-05-04
- Föreläggande om förbud för demontering av fordon upprättat av Folke Mökander,
miljösamordnare, 2013-05-20
- Anonym anmälan mot verksamheten, 2014-05-22
- Kommunicering av föreläggande med vite, 2014-05-26
Myndighetsnämnden beslutar
att förbjuda den demonteringsverksamhet och försäljning av fordonsdelar som XX personnummer
XX, bedriver på fastigheten Stockaryd 3:148. Föreläggandet förenas med ett vite på 50 000
kronor, samt
att XX senast den 1 augusti 2014 skall verksamhetsplatsen vara ren från alla delar till motordrivna
fordonen, sånär på uppställda uttjänta motorfordon på fastigheten Stockaryd 3:148.
Föreläggandet förenas med ett vite på 30 000 kronor.
Beslutet kommer att gälla omedelbart även om det överklagas.
Motivering till beslutet
Verksamhetsutövaren har inte följt ett föreläggande utan fortsatt sin verksamhet i över ett år.
Upplysning
Demontering av uttjänta motordrivna fordon som inte omfattas av bilskrotningsförordningen eller
annat yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta motordrivna fordon enligt 29 kap § 11 i
miljöprövningsförordningen en kod 90.119 och är en tillståndspliktig verksamhet.
Mellanlagring av farligt avfall som utgörs av uttjänta motordriva fordon där mängden avfall inte
uppgår till mer än totalt 50 ton farligt avfall har verksamhetskoden 90.60 och är anmälningspliktig
enligt miljöbalken.
Lagrum
Miljöbalken 9 kap § 6 samt 26 kap §§ 9, 11 och 14
Miljöprövningsförordningen (2013:251) 29 kap §§ 5 och 11

Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-06-11
Beslutet skickas till
Verksamhetsutövaren (besvärshänvisning)

Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Sida 14 (19)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-06-11
§

193

Ansökan om utdömande av vite gällande fastigheten Sävsjö 12:20
Fastighet

SÄVSJÖ 12:20

Fastighetsägare

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

Diarienummer

2012000282

Sammanfattning
Det gamla vattentornet för påfyllnad av vatten till ångloken vid järnvägen är beläget på fastigheten
Sävsjö 12:20. Byggnaden på fastigheten har blivit påverkad av vissa personers förstörelselusta
och tidens tand under senare år. Fastighetsägaren har förelagts att åtgärda de brister som
uppkommit på byggnaden. Fastighetsägaren har inte åtgärdat de uppkommna bristerna inom
föreläggandets föreskrivna tid.
Beslutsunderlag
- Fotografier tagna 2012-06-01.
- Kommunicering av föreläggande upprättat av Maria Thulin, byggnadsinspektör, 2012-07-02
- Fotografier tagna 2013-10-17
- Protokoll myndighetsnämnden 2013-10-17 § 107; Föreläggande med vite.
- Tjänsteskrivelse angående utdömande av vite upprättad av Maria Thulin, förvaltningschef, 201405-27
- Fotografier till tjänsteskrivelse tagna 2014-06-10.
Myndighetsnämnden beslutar
att ta förvaltningschef Maria Thulins tjänsteskrivelse som sin egen och
att Sävsjö kommun härmed ansöker hos mark- och miljödomstolen om utdömande av vite enligt 6
§ Lagen om viten (1985:206) och enligt föreläggande i myndighetsnämndens beslut 2013-10-17 §
107. De påtalade bristerna har inte åtgärdats på ett sådant sätt som anges i
myndighetsnämndens beslut, inom föreskriven tid.
Motivering till beslutet
Det föreläggande som lagts har inte efterlevts inom föreskriven tid.
Upplysning
Lagrum
Plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap § 15, 11 kap § 27 och 37
Lagen om viten (1985:206) 6 §
Beslutet skickas till
Mark- och miljödomstolen
Fastighetsägare

Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-06-11
§

194

PCB-sanering av fogmassor
Fastighet

ABBORREN 2

Sökande

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

Diarienummer

2004000224

Sammanfattning
Byggnaderna A, C och D på Hofgårdsskolan har fogar som till en viss del innehåller PCB
(polyklorerade bifenyler).
Anmälan om sanering av PCB i fogmassor inkom 5 juni 2013. Inventering gjordes 13 mars 2013.
Beslutsunderlag
- Anmälan, 2014-06-05
- Miljöskyddsplan
- Inventeringsprotokoll
Myndighetsnämnden beslutar
att godkänna inkommen anmälan och att förelägga Sävsjö kommun såsom fastighetsägare med
stöd av miljöbalken 29 kap §§ 9, 21 och 22 samt 2 kap §§ 2 och 3 om följande försiktighetvillkor
vid saneringen av fogarna:
1. Under saneringen ska alla personer som utför saneringsarbete ha genomgått Svenska
Fogbranschens Riksförbunds utbildning för PCB-sanering eller annan likvärdig utbildning.
2. Avfallsbehållare för PCB-avfall ska vara täta och låsta, samt märkta med texten ”Farligt avfall”
och ”Innehåller PCB”.
3. Avvikelser, särskilda problem eller tillbud ska fortlöpande rapporteras till miljö- och
byggenheten,
4. Om det finns fogar som inte sanerats ska en detaljerad ritning över byggnaden, med
kvarlämnade PCB-fogar markerade, upprättas och sparas tills fogarna är avlägsnade.
5. Återfogning får inte ske innan miljö- och byggenheten beretts tillfälle att inspektera resultatet av
slipningsarbetet.
6. Senast tre månader efter avslutad sanering av byggnader ska slutredovisning över utförd
sanering lämnas in till miljö- och byggenheten. Redovisningen ska innefatta uppgifter om:
a. hur mycket PCB som tagits bort
b. avvikelser eller särskilda problem
c. kopia av kvitto för lämnat farligt avfall
d. i förekommande fall kopia av ritningar över kvarlämnade PCB-fogar
e. innehåll i ersättningsmassa
7. Förslag på markprovtagningsplan alternativt en motivering till varför det inte ska anses vara
skäligt att utföra en markprovtagning ska lämnas in till miljö- och byggenheten senast tillsammans
med slutredovisningen.
8. Kvarlämnade fogar innehållande PCB ska vid framtida renovering eller rivning saneras enligt
Justering
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-06-11
gällande lagstiftning.
Motivering till beslutet
Höga halter av PCB kan ge leverskador på människor och ge genetiska skador på växter och djur.
Upplysning
Lagrum
Förordningen om PCB m.m. §§ 17 och 18
Miljöbalken 2 kap §§ 2 och 3 samt 26 kap §§ 9, 21 och 22.
Beslutet skickas till
Sökanden
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-06-11
§

195

Uppröjning efter brand
Fastighet

RÖRVIK 1:153

Fastighetsägare

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

Diarienummer

2014000269

Sammanfattning
En brand på fastigheten upptäcktes den 6 april 2014. Fastighetens stora förrådsbyggnad med
innevarande lager och fordon samt två husvagnar stående vid gaveln på förrådsbyggnaden
förstördes vid branden. Förrådsbyggnadens väggar och tak var av asbesthaltigt material, eternit.
Uppstädningsarbetet som pågår sker bristfälligt och visar på okunskap samt anses vara av en
sådan art att risker för människors hälsa som vistas på och i nära anslutning till fastigheten inte är
försumbara.
Beslutsunderlag
- Beslut om uppröjning efter brand upprättat av Folke Mökander, miljösamordnare, 2014-04-30.
- Beslut om uppröjning efter brand upprättat av Folke Mökander, miljösamordnare, 2014-04-30.
- Förslag till upphävande av beslut upprättat av Folke Mökander, miljösamordnare, 2014-06-09.
- Förslag till upphävande av beslut upprättat av Folke Mökander, miljösamordnare, 2014-06-09.
- Förslag till föreläggande om MIFO-fas 2 upprättat av Fiona Vader-Kok, miljöinspektör,
2014-06-09
- Förslag till föreläggande om MIFO-fas 2 upprättat av Fiona Vader-Kok, miljöinspektör,
2014-06-09
- Förslag till beslut som gäller hälsoskyddsärende upprättat av Fiona Vader-Kok, miljöinspektör,
2014-06-09
Myndighetsnämnden beslutar
att upphäva delegationsbesluten om uppröjning efter brand daterade 30 april 2014,
att förelägga om provtagningsplan enligt MIFO-fas 2,
att justera avgiften från handläggningsavgift till timavgift i enlighet med 21 § i Höglandstaxan, samt
att fastställa avgiften till sex timmar á 750 kronor = 4500 kronor.
Motivering till beslutet
Eternitprodukter till tak har tillverkats av cement och asbest. Asbest kan ge asbestos och KOL
(Kronisk obstrektiv lungsjukdom).
Upplysning
MIFO, Metodik för inventering av förorenade områden.
Lagrum
Miljöbalken 10 kap § 2
Beslutet skickas till
Fastighetsägarna (besvärshänvisning)
Justering
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-06-11
§

196

Uppsägning från uppdrag som skadedjursskytt i Sävsjö kommun
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer

2014000355

Sammanfattning
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.
En av skyttarna vill avsäga sig sitt uppdrag.
Beslutsunderlag
- Skrivelse från XX angående uppsägning
Myndighetsnämnden beslutar
att tillstyrka att xx lämnar sitt uppdrag som skadedjursskytt från och med 15 juni 2014.
Motivering till beslutet
Upplysning
Lagrum
Beslutet skickas till
Enoc Lundgren
Polisen

Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Sida 19 (19)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-06-11
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