Myndighetsnämnden
Protokollsdatum

2017-03-09

Plats och tid

IT-huset, Sävsjö

2017-03-09

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
Linda Stennert, livsmedelsinspektör, §§ 24-36
Lars Adén, byggnadsinspektör, §§ 33-40
Daniel Karlsson (kd), ej tjänstgörande ersättare
Mats Johansson (s), ej tjänstgörande ersättare

Utses att justera

Hazze Eklöf (s)

Justeringens
plats och tid

Kommunalhuset, 2017-03-10 kl.9.00

Underskrifter

Sekreterare

13:00 - 17:45

Paragrafer

24 - 53

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

Myndighetsnämnd

Sammanträdesdatum

2017-03-09

Datum för
anslagsuppsättande

2017-03-10

Förvaringsplats
för protokollet

Myndighetsnämndens kansli

Datum för
anslagsnedtagande

2017-03-31

Underskrift
Magdalena Gustafsson, sekreterare

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 2 (50)

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 24

2017-03-09

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.
Av miljö- och byggenheten meddelade beslut om godkännande av förrättning.

Beslutsunderlag
- Delegationsbeslut från myndighetsförvaltningen, daterade från 2017-01-17 till och med 2017-02-27.

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 (50)

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 25

2017-03-09

Diarienummer:

Årsredovisning med bokslut 2016
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning
Miljö- och byggenheten redovisar ett positivt resultat för 2016. Det beror dels på en positiv
byggnation i kommunen samt att enheten under året har minskat sina utgifter. Räddningstjänsten
belastas med ett minusresultat på grund av, bland annat, en markant ökning av larm samt nytt
beredskapsavtal för deltidsbrandmännen. Ytterligare en orsak är att leasingkostnader för
räddningstjänstens fordon belastar driftbudgeten. Myndighetsnämnden som helhet kommer att
belastas med ett underskott för 2016.

Beslutsunderlag
- Myndighetsnämndens årsbokslut 2016
- Presentation myndighetsnämnden 2016
- Presentation räddningstjänsten 2016

Myndighetsnämnden beslutar
att godkänna årsredovisning med bokslut för myndighetsnämnden 2016 samt
att lägga redovisningen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 26

Diarienummer:

Sida 4 (50)

2017-03-09

2014000654

Beslut om vitesföreläggande gällande enskilt avlopp
Fastighet

HULTSJÖ-BERG 1:7

Fastighetsägare

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

Sammanfattning
Myndighetsförvaltningen har genomfört en avloppsinventering på fastigheten Hultsjö-Berg 1:7 den
2014-09-01. Vid inventeringen framkom följande:
Avloppsanläggningen består av en enkammarbrunn med en förmodad stenkista som efterföljande
rening. I huset på fastigheten finns vattentoalett samt BDT-avlopp. Huset används som fritidshus.

Beslutsunderlag
- Föreläggande om användningsförbud 2014-09-19
- Kommunicering av beslut 2017-01-26
- Förslag till beslut upprättat 2017-02-02

Myndighetsnämnden beslutar
att vid vite om 50 000 kr förbjuda xx (xx) att från och med den 1 april 2018 släppa ut avloppsvatten
från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten Hultsjö-Berg 1:7 i
Sävsjö kommun.

Motivering till beslut
Avloppsvattnet som släpps ut har inte 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 befintlig avloppsanläggning på fastigheten Hultsjö-Berg 1:7 inte
uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Enligt prioriteringsordningen för enskilda avlopp i Sävsjö
kommun, framgår att wc-avlopp från bostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med osäker
efterföljande rening ett till två år efter att brist konstateras. Av den anledningen har
myndighetsnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 oktober 2016 förbjuda utsläpp av
avloppsvatten från fastigheten Hultsjö-Berg 1:7. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används
efter den 1 oktober 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.

Upplysning
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på
fastigheten Hultsjö-Berg 1:7 måste en ny avloppsanläggning inrättas och vara färdigställd senast den
1 april 2018. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport
inkommit.

Lagrum
Miljöbalken 26 kap 9 §
Justering

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

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum

Sida 5 (50)

2017-03-09

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)

Beslutet skickas till
Fastighetsägare (besvärshänvisning)

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 27

Diarienummer:

Sida 6 (50)

2017-03-09

2015000304

Beslut om vitesföreläggande gällande enskilt avlopp
Fastighet

SANDVIK 1:6

Fastighetsägare

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

Sammanfattning
Myndighetsförvaltningen har genomfört en avloppsinventering på fastigheten Sandvik 1:6 den 201410-21. Vid inventeringen framkom följande:
Avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn med en förmodad stenkista som efterföljande
rening. I huset på fastigheten finns vattentoalett samt BDT-avlopp. Huset används som
permanentbostad.

Beslutsunderlag
- Föreläggande om användningsförbud 2015-03-31
- Kommunicering av beslut 2017-01-26
- Förslag till beslut upprättat 2017-02-02

Myndighetsnämnden beslutar
att vid vite om 50 000 kr förbjuda xx (xx) och xx (xx) att från och med den 1 april 2018 släppa ut
avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten
Sandvik 1:6 i Sävsjö kommun.

Motivering till beslut
Avloppsvattnet som släpps ut har enbart 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 befintlig avloppsanläggning på fastigheten Sandvik 1:6 inte
uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Enligt prioriteringsordningen för enskilda avlopp i Sävsjö
kommun, framgår att wc-avlopp från bostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med osäker
efterföljande rening ett till två år efter att brist konstateras. Av den anledningen har
myndighetsnämnden tidigare beslutat att från och med den 31 december 2016 förbjuda utsläpp av
avloppsvatten från fastigheten Sandvik 1:6. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter
den 31 december 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.

Upplysning
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på
fastigheten Sandvik 1:6 måste en ny avloppsanläggning inrättas och vara färdigställd senast den 1
april 2018. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport
inkommit.

Lagrum
Justering

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

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum

Sida 7 (50)

2017-03-09

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)

Beslutet skickas till
Fastighetsägare (besvärshänvisning)

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 28

Diarienummer:

Sida 8 (50)

2017-03-09

2015000303

Beslut om vitesföreläggande gällande enskilt avlopp
Fastighet

STIGÅSA 2:20

Fastighetsägare

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

Sammanfattning
Myndighetsförvaltningen har genomfört en avloppsinventering på fastigheten Stigåsa 2:20 den 201411-11. Vid inventeringen framkom följande:
Avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn med en förmodad stenkista som efterföljande
rening. I huset på fastigheten finns vattentoalett samt BDT-avlopp. Huset används som fritidsbostad.

Beslutsunderlag
- Föreläggande om användningsförbud 2015-03-31
- Kommunicering av beslut 2017-01-26
- Förslag till beslut upprättat 2017-02-02

Myndighetsnämnden beslutar
att vid vite om 50 000 kr förbjuda xx (xx) och xx (xx) att från och med den 1 april 2018 släppa ut
avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten
Stigåsa 2:20 i Sävsjö kommun.

Motivering till beslut
Avloppsvattnet som släpps ut har enbart 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 befintlig avloppsanläggning på fastigheten Stigåsa 2:20 inte
uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Enligt prioriteringsordningen för enskilda avlopp i Sävsjö
kommun, framgår att wc-avlopp från bostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med osäker
efterföljande rening ett till två år efter att brist konstateras. Av den anledningen har
myndighetsnämnden tidigare beslutat att från och med den 31 december 2016 förbjuda utsläpp av
avloppsvatten från fastigheten Stigåsa 2:20. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används
efter den 31 december 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.

Upplysning
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på
fastigheten Stigåsa 2:20 måste en ny avloppsanläggning inrättas och vara färdigställd senast den 1
april 2018. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport
inkommit.

Lagrum
Miljöbalken 26 kap 9 §
Justering

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

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum

Sida 9 (50)

2017-03-09

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)

Beslutet skickas till
Fastighetsägare (besvärshänvisning)

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 29

Diarienummer:

Sida 10 (50)

2017-03-09

2015000258

Beslut om vitesföreläggande gällande enskilt avlopp
Fastighet

HYLTAN 1:12

Fastighetsägare

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

Sammanfattning
Myndighetsförvaltningen har genomfört en avloppsinventering på fastigheten Hyltan 1:12 den 201408-08. Vid inventeringen framkom följande:
Avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn med en gammal infiltration som efterföljande
rening. I huset på fastigheten finns vattentoalett samt BDT-avlopp. Huset används som fritidsbostad.

Beslutsunderlag
- Föreläggande om användningsförbud 2015-03-24
- Kommunicering av beslut 2017-01-26
- Förslag till beslut upprättat 2017-02-02

Myndighetsnämnden beslutar
att beslutar vid vite om 50 000 kr förbjuda xx (xx) att från och med den 1 april 2018 släppa ut
avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten Hyltan
1:12 i Sävsjö kommun.

Motivering till beslut
Avloppsvattnet som släpps ut har enbart 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 befintlig avloppsanläggning på fastigheten Hyltan 1:12 inte
uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Enligt prioriteringsordningen för enskilda avlopp i Sävsjö
kommun, framgår att wc-avlopp från bostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med osäker
efterföljande rening ett till två år efter att brist konstateras. Av den anledningen har
myndighetsnämnden tidigare beslutat att från och med den 31 december 2016 förbjuda utsläpp av
avloppsvatten från fastigheten Hyltan 1:12. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter
den 31 december 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.

Upplysning
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på
fastigheten Hyltan 1:12 måste en ny avloppsanläggning inrättas och vara färdigställd senast den 1
april 2018. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport
inkommit.

Lagrum
Miljöbalken 26 kap 9 §
Justering

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

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum

Sida 11 (50)

2017-03-09

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)

Beslutet skickas till
Fastighetsägare (besvärshänvisning)

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 12 (50)

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 30

Diarienummer:

2017-03-09

2017000069

Strandskyddsdispens för uppförande av transformatorstation
Fastighet

HETSERYD 4:12

Sökande

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

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

Beslutsunderlag
- Ansökan
- Karta
- Fotografier tagna 2017-02-14

Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja strandskyddsdispens i enlighet med miljöbalkens kap 7 § 18 b för uppförande av
transformatorstation, samt
att transformatorstationen placeras på den angivna platsen enligt strandskyddskarta.

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

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 och 18 c

Beslutet skickas till
Sökanden
Länsstyrelsen i Jönköpings län

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 13 (50)

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 31

Diarienummer:

2017-03-09

2017000070

Strandskyddsdispens för uppförande av transformatorstation
Fastighet

SUSINGSTORP 1:2

Sökande

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

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

Beslutsunderlag
- Ansökan
- Karta
- Fotografier tagna 2017-02-14

Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja strandskyddsdispens i enlighet med miljöbalkens kap 7 § 18 b för uppförande av
transformatorstation, samt
att transformatorstationen placeras på den angivna platsen enligt strandskyddskarta.

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

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 och 18 c

Beslutet skickas till
Sökanden
Länsstyrelsen i Jönköpings län

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 14 (50)

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 32

Diarienummer:

2017-03-09

2017000068

Strandskyddsdispens för uppförande av transformatorstation
Fastighet

HETSERYD 2:9

Sökande

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

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

Beslutsunderlag
- Ansökan
- Karta
- Fotografier tagna 2017-02-14

Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja strandskyddsdispens i enlighet med miljöbalkens kap 7 § 18 b för uppförande av
transformatorstation, samt
att transformatorstationen placeras på den angivna platsen enligt strandskyddskarta.

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

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 och 18 c

Beslutet skickas till
Sökanden
Länsstyrelsen i Jönköpings län

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 15 (50)

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 33

Diarienummer:

2017-03-09

2017000098

Strandskyddsdispens gällande en ersättningsbyggnad, pool samt
komplementbyggnad
Fastighet

VALLSJÖ 2:7

Sökande

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

Sammanfattning
Sökanden önskar dispens från gällande strandskyddsbestämmelser för att få uppföra en ny bostad i
ersättning av ett äldre fritidshus på fastigheten. Befintlig byggnad är kraftigt skadat av hussvamp och
måste rivas.
Man planerar att även bygga en pool på baksidan samt en komplementbyggnad i väster, båda
åtgärdena är inritade på strandskyddskartan.
Fastigheten, som är en sjötomt, är belägen vid Vallsjöns västra sida. I dagsläget finns det fyra
byggnader på fastigheten varav två stycken är fritidshus.
Området omfattas av det dokument om landsbygdsutveckling i strandnära läge som
kommunfullmäktige har antagit.

Beslutsunderlag
- Ansökan
- Karta
- Fotografier tagna 2017-02-24

Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja strandskyddsdispens i enlighet med miljöbalkens kap 7 § 18 b för bostadshus, pool,
komplementbyggnad, och
att befintlig tomtplatsavgränsning även ska gälla i fortsättningen.

Motivering till beslut
Dispens ges i enlighet med miljöbalken, 7 kap §§ 18 c punkt 1, 18 d, då bostadshuset är placerad
inom en tomtplatsavgränsning som 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. Ansökan
berör även ett område för landsbygdsutveckling i strandnära läge.

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
Justering

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

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum

Sida 16 (50)

2017-03-09

Sökanden
Länsstyrelsen i Jönköpings län

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 17 (50)

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 34

Diarienummer:

2017-03-09

2017000042

Påbörjad byggnation utan bygglov och startbesked vid inglasning av
altan
Fastighet

MANDELBLOMMAN 6

Sökande

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

Sammanfattning
Byggherren hörde av sig till miljö- och byggförvaltningen 20 april 2016 och förklarade att man glasat
in ett uterum, utan beviljat bygglov, på sin tomt. Vid en husförsäljning uppdagades det att inget
bygglov för inglasningen fanns.
Byggherren redogjorde för att man byggt altanen etappvis, en bygglovsbefriad altan under 15
kvadratmeter med låglutande tak, men missat att söka bygglov för själva inglasningen.
Tillsynsbesök med fotodokumentation gjordes 2016-04-25.
Brev skickades till byggherren 25 april 2016 med information om att överträdelsen kan innebära att
byggsanktionsavgift kan tas ut enligt plan- och bygglagen. Även om bygglov beviljas i efterhand för
en åtgärd som har utförts utan lov, tas avgiften ut. Om rättelse sker innan myndighetsnämndens
prövning, dvs, det olovligt utförda tas bort, tas ingen avgift ut och ärendet avskrivs.
Kommunicering skickades till byggherren 2016-05-02.
Bygglov har beviljats i efterhand på delegation av tjänsteman.

Beslutsunderlag
- Fotografier tagna 2017-02-14
- Tjänsteskrivelse (kommunicering av byggsanktionsavgift) upprättad av Lars Adén,
byggnadsinspektör, 2017-02-03

Myndighetsnämnden beslutar
att utfärda en fjärdedels byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en inglasning av altan utan bygglov
och startbesked. Byggsanktionsavgiften blir därmed 2769 kronor.

Motivering till beslut
Enligt 11 kap 5 § PBL ska myndighetsnämnden pröva förutsättningarna för behovet av att ingripa
eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte följt en bestämmelse i
PBL.
Om någon bryter mot en bestämmelse som avses i 11 kap 51 § PBL ska myndighetsnämnden ta ut
en särskild avgift (byggsanktionsavgift). Byggsanktionsavgiftens belopp framgår av 9 kap plan- och
byggförordningen. En byggsanktionsavgift ska inte tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion
har tagits upp överläggning vid ett sammanträde med myndighetsnämnden.
Enligt 11 kap 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av den som när överträdelsen begicks var
ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som överträdelsen avser, den som begick
överträdelsen eller den som har fått fördel av överträdelsen.
Innan byggnadsnämnden beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift ska den som anspråket riktas mot
ges tillfälle att yttra sig. En byggsanktionsavgift får inte beslutas, om den som anspråket riktas mot
inte har getts tillfälle att yttra sig om inom fem år efter överträdelsen.
Justering

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

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum

Sida 18 (50)

2017-03-09

Om två eller flera är avgiftsskyldiga för samma överträdelse, är de solidariskt ansvariga för
betalningen.
Byggsanktionsavgiften för att påbörja en sådan byggnation utan att fått bygglov och startbesked
enligt 10 kap § 3 PBL är enligt 9 kap § 10 PBF
som avser en altans yttre utseende är 11075 kr. (0.25xprisbasbelopp)
Enligt kap 11 § 53a PBL får en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas ned om avgiften inte står i
rimlig proportion till den överträdelse som begåtts. Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel.
Vid prövningen enligt första stycket ska det beaktas om överträdelsen inte skett uppsåtligen eller av
oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art.

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

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

Beslutet skickas till
Sökanden (besvärshänvisning)

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 35

Diarienummer:

Sida 19 (50)

2017-03-09

2017000056

Uppförande av reklamskylt
Fastighet

SÄVSJÖ 12:23

Sökande

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

Sammanfattning
Sökanden önskar att uppföra en reklamskylt på före detta Pressbyrån. Skylten i form av bokstäver av
trä kommer att vara placerad på gaveln mot torget.
Ärendet har lämnats för yttrande till stadsarkitekten.

Beslutsunderlag
- Ansökan daterad 2017-02-08

Myndighetsnämnden beslutar
att återremittera ärendet för vidare handläggning.

Lagrum
Plan- och byggförordning (SFS 2011:338) kap 6 § 3

Beslutet skickas till
Sökanden
Bygglovshandläggare

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 36

Diarienummer:

Sida 20 (50)

2017-03-09

2017000077

Uppförande av scen
Fastighet

SÄVSJÖ 12:2

Sökande

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

Sammanfattning
Sävsjö kommun ansöker om bygglov för att uppföra en scen på torget.
Sävsjö handikappsråd har beretts möjlighet att yttra sig.

Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2017-02-14
- Yttrande från Kommunala rådet för funktionsfrågor, 2017-02-28

Myndighetsnämnden beslutar
att återremittera för vidare utredning gällande säkerhetsaspekten som räcke och ledstång vid scenen.

Motivering till beslut
Upplysning
Lagrum
Plan- och byggförordning (SFS 2011:338) kap 6 § 1

Beslutet skickas till
Sökanden
Bygglovshandläggare

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 21 (50)

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 37

Diarienummer:

2017-03-09

2017000060

Uppförande av lagerbyggnad
Fastighet

STOCKARYD 3:155

Sökande

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

Sammanfattning
Sökanden önskar bygglov för att uppföra en begagnad lagerbyggnad på fastigheten Stockaryd
3:155. Byggnaden som är av plåt har tidigare varit uppförd på Orwaks tomt i Sävsjö. Byggnationen
följer för övrigt gällande detaljplan.

Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2017-02-14

Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för uppförande av lagerbyggnad.

Motivering till beslut
Myndighetsnämnden finner inga hinder för att uppföra lagerbyggnaden.
Byggnationen följer gällande detaljplan som byggnaden 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 bygglagen (2010:900) ska en byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftningen inte följs

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

Beslutet skickas till
Sökanden

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 38

Diarienummer:

Sida 22 (50)

2017-03-09

2017000102

Uppförande av LSS-boende
Fastighet

EKSJÖHOVGÅRD 7:16

Sökande

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

Sammanfattning
Sökanden önskar bygglov för LSS-boende på fastigheten 7:16.
Trafikverket har beretts möjlighet att yttra sig. En bullerutredning är gjord.
Byggnationen följer för övrigt gällande detaljplan.

Beslutsunderlag
- Ansökan daterad 2017-02-23
- Fotografier tagna 2017-02-24
- Yttrande Räddningstjänsten
- Yttrande Trafikverket
- Bullerutredning
- Brandskyddsbeskrivning

Myndighetsnämnden beslutar
att återremittera ärendet för komplettering av ansökan, samt
att byggnadsinspektören får delegation att pröva och bevilja bygglov när komplettering inkommit.

Motivering till beslut
Upplysning
Lagrum
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap § 2

Beslutet skickas till
Sökanden
Bygglovshandläggare

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 39

Diarienummer:

Sida 23 (50)

2017-03-09

2017000062

Tillbyggnad av förskolan Snickargården
Fastighet

HILLAFÄLLAN 1:74

Sökande

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

Sammanfattning
Sävsjö kommun ansöker om bygglov för att bygga till förskolan Snickargården på fastigheten
Hillafällan 1:74. Man planerar att placera en prefabricerad modul i väster mot befintlig byggnad.
Åtgärden innebär ingen avvikelse mot gällande detaljplanen.

Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2017-02-14

Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för tillbyggnad av förskola.

Motivering till beslut
Myndighetsnämnden finner inga hinder, tillbyggnaden följer detaljplanens bestämmelser.

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
Räddningstjänsten kommer att närvara vid tekniskt samråd.

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

Beslutet skickas till
Sökanden

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 40

Diarienummer:

Sida 24 (50)

2017-03-09

2017000061

Tillbyggnad av förskolan Appelhagen
Fastighet

STOCKARYD 23:61

Sökande

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

Sammanfattning
Sävsjö kommun ansöker om bygglov för att bygga till Appelhagens förskola på fastigheten Stockaryd
23:61. Man planerar att placera en prefabricerad modul i nordväst mot befintlig byggnad.
Åtgärden innebär ingen avvikelse mot gällande detaljplanen.

Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2017-02-14

Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för tillbyggnad av förskola.

Motivering till beslut
Myndighetsnämnden finner inga hinder, tillbyggnaden följer detaljplanens bestämmelser.

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
Räddningstjänsten kommer att närvara vid tekniskt samråd.

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

Beslutet skickas till
Sökanden

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 25 (50)

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 41

Diarienummer:

2017-03-09

2017000002

Anmälan om lokal gällande utökad skolverksamhet
Fastighet

HILLAFÄLLAN 1:74

Verksamhetsutövare

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

Sammanfattning
Barn- och utbildningsförvaltningen Sävsjö kommun har lämnat in en anmälan om lokal gällande en
förskola på fastigheten Hillafällan 1:74.
Det är en befintlig verksamhet som får en utökning med hjälp av installation av en modul med syfte
att kunna erbjuda fler barn förskoleplatser på Snickargårdens förskola i Rörvik.
Det innebär att ytterligare tjugo barn kan erbjudas en förskoleplats och att personalstyrkan utökas
med fyra medarbetare.

Beslutsunderlag
- Anmälan om lokal, 2016-12-30
- Komplettering till anmälan, 2017-01-13 och 2017-01-24

Myndighetsnämnden beslutar
att godkänna barn- och utbildningförvaltningens (organisationsnummer 212000-0563) anmälan om
lokal, samt att förelägga sökande att genomföra följande;
att använda skolans olika rum utifrån den befintliga ventilationens verkliga kapacitet,
att uppdatera skolans skriftligt dokumenterade egenkontrollprogram med hänsyn tagit till den
utökade verksamheten och i enlighet med förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll, och
att en kopia av egenkontrollprogrammet ska vara myndighetsförvaltningen tillhanda innan start av
den utökade verksamheten.

Motivering till beslut
I enlighet med det som framgår i anmälan och kraven ställt i detta beslut bedöms verksamheten
kunna bedrivas utan någon större risk för människors hälsa eller miljön.

Upplysning
I er redovisade personbelastningskarta framgår de totala vistelseytor inomhus i förhållande till antal
barn. Myndighetsförvaltningens råd är att varje barn i förskolan behöver en yta inomhus på minst 7,5
kvadratmeter.
I Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18) beskrivs att i skolor och
förskolor för barnomsorg bör uteluftsflödet inte understiga cirka 7 l/s per person vid stillasittande
sysselsättning. Ett tillägg på minst 0.35 l/s per kvadratmeter golvarea bör göras så att hänsyn också
tas till föroreningar från andra källor än människor.

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

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

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum

Sida 26 (50)

2017-03-09

Beslutet skickas till
Verksamhetsutövare (besvärshänvisning)
Fastighetsägare

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 27 (50)

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 42

Diarienummer:

2017-03-09

2017000005

Anmälan om lokal gällande utökad skolverksamhet
Fastighet

STOCKARYD 23:61

Verksamhetsutövare

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

Sammanfattning
Barn- och utbildningsförvaltningen Sävsjö kommun har lämnat in en anmälan om lokal gällande en
förskola på fastigheten Stockaryd 23:61.
Det är en befintlig verksamhet som får en utökning med hjälp av installation av en modul med syfte
att kunna erbjuda fler barn förskoleplatser på Appelhagens förskola i Stockaryd.
Utökningen innebär att ytterligare tjugo barn kan erbjudas en förskoleplats och att personalstyrkan
utökas med fyra medarbetare.

Beslutsunderlag
- Anmälan om lokal, 2017-01-02
- Komplettering till anmälan, 2017-01-13 och 2017-01-24

Myndighetsnämnden beslutar
att godkänna barn- och utbildningförvaltningens (organisationsnummer 212000-0563) anmälan om
lokal, samt att förelägga sökande att genomföra följande;
att använda skolans olika rum utifrån den befintliga ventilationens verkliga kapacitet,
att uppdatera skolans skriftligt dokumenterade egenkontrollprogram med hänsyn tagit till den
utökade verksamheten och i enlighet med förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll, och
att en kopia av egenkontrollprogrammet ska vara myndighetsförvaltningen tillhanda innan start av
den utökade verksamheten.

Motivering till beslut
I enlighet med det som framgår i anmälan och kraven ställt i detta beslut bedöms verksamheten
kunna bedrivas utan någon större risk för människors hälsa eller miljön.

Upplysning
I er redovisade personbelastningskarta framgår de totala vistelseytor inomhus i förhållande till antal
barn. Myndighetsförvaltningens råd är att varje barn i förskolan behöver en yta inomhus på minst 7,5
kvadratmeter.
I Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18) beskrivs att i skolor och
förskolor för barnomsorg bör uteluftsflödet inte understiga cirka 7 l/s per person vid stillasittande
sysselsättning. Ett tillägg på minst 0.35 l/s per kvadratmeter golvarea bör göras så att hänsyn också
tas till föroreningar från andra källor än människor.

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

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

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum

Sida 28 (50)

2017-03-09

Beslutet skickas till
Verksamhetsutövare (besvärshänvisning)
Fastighetsägare

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 43

Diarienummer:

Sida 29 (50)

2017-03-09

2016000778

Beslut om miljösanktionsavgift
Fastighet

BLECKSLAGAREN 1

Verksamhetsutövare

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

Sammanfattning
Sävsjö Kristna Skola har på fastigheten Bleckslagaren 1 startat en grundskoleverksamhet utan
anmälan om lokal.
Vid en inspektion upptäcktes att man gjort om delar av nedre plan/källarvåningen i stora
skolbyggnaden för att göra plats för fler grupprum/fritidsverksamhet. Under detta arbete har
ventilationssystemet bytts ut och installerats i den stora skolbyggnaden samt i nedre
delen/källarvåningen.
Förändringar har inte anmälts genom en ny anmälan om lokal till myndighetsförvaltningen.
Myndighetsförvaltningen har begärt in en anmälan om lokal i efterhand som därefter har inkommit.

Beslutsunderlag
- Anmälan
- Protokoll myndighetsnämnden 2016-12-15 § 200

Myndighetsnämnden beslutar
att xx med organisationsnummer xx ska betala en miljösanktonsavgift på 3 000 kr för att efter en
betydande förändring utan anmälan bedrivits grundskola och fritidsverksamhet på fastigheten
Bleckslagaren 1 med adress xx, Sävsjö kommun.

Motivering till beslut
Beslutet motiveras utifrån att de betydande förändringar såsom att inredda nya skollokaler och
installera ett nytt ventilationssystem i lokaler där skolbarn kommer att vistas är av en sådan art att en
ny anmälan om lokal skulle ha lämnats in till myndighetsförvaltningen för granskning av lokalernas
lämplighet.
Hänsyn har tagits till ändringen i SFS (2006:1014) om ändring i miljöbalken som har trätt i kraft den 1
januari 2007. Ändringen innebär att bestämmelser i 30 kap 1 § miljöbalken skall tillämpas endast på
överträdelser som ägt rum efter att ändringen trädde i kraft. Detta betyder att ingen sanktionsavgift
tas ut för att skolan har startats utan anmälan under år 2001 dock att sanktionsavgiften är aktuell för
den betydande förändringen som ägt rum år 2014.

Upplysning
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 38 § lyder, det är förbjudet att utan
anmälan driva eller arrangera förskola, öppen förskola.
För en överträdelse av 38 § förordningen(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
genom att utan att ha gjort en anmälan påbörja en verksamhet trots att en sådan anmälan krävs ska
en miljösanktionsavgift betalas med 3 000 kr.
Anmälan ska göras till den kommunala nämnden i den kommun där verksamheten avses bedrivas
eller arrangeras.
Anmälningsplikten gäller för alla som har startat en skolverksamhet efter miljöbalkens ikraftträdande
och preskriberas inte. Detta gäller även de som har byggt om skolan eller nya lokaler som tagits i
bruk efter miljöbalkens ikraftträdande.

Lagrum
Justering

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

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
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Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd § 38
Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter kap 3 § 3
SFS (2006:1014) om ändringen i miljöbalken

Beslutet skickas till
Verksamhetsutövaren (besvärshänvisning och information om betalning av miljösanktionsavgift)
Kammarkollegiet

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 31 (50)

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 44

Diarienummer:

2017-03-09

2016000866

Föreläggande förenat med vite gällande åtgärder av brister
Fastighet

MAGISTERN 8

Verksamhetsutövare

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

Sammanfattning
Ett klagomål om brister gällande ett flerfamiljbostadshus på fastigheten Magistern 8 med adressen
Västra Parkgatan 16, lgh 1202 och lgh 1201 i Sävsjö, inkom till myndighetsförvaltningen.
Myndighetsförvaltningen har därefter genomfört ett inspektionsbesök och konstaterat brister samt
bedömt ärendet som ett befogat klagomål.
Efter inspektionsbesöket har en inspektionsrapport upprättats och ett delegationsbeslut om att
åtgärda bristerna delgivits fastighetsägaren.
Den 2017-02-14 har handläggaren från myndighetsförvaltningen genomfört ett efterkontrollbesök
med syftet att kontrollera om delgivit beslut om att åtgärda brister har genomförts i enlighet med
kraven i beslutet.
Bedömningen har gjorts att vissa brister har åtgärdats och vissa har underkänts och kvarstår därmed
att åtgärda enligt de kraven ställt i beslutet. Detta har beskrivits i en efterkontrollrapport.

Beslutsunderlag
- Skrivelse till fastighetsägare klagomål, 2016-12-20
- Beslut om åtgärder gällande brister, 2016-12-28
- Inspektionsrapport med fotografier 2016-12-28
- Efterkontrollrapport med fotografier 2017-02-15

Myndighetsnämnden beslutar
att föreläggaxx med organisationsnummer xx följande;
att elbristerna ska vara åtgärdade snarast men dock senast 2 veckor efter mottaget beslut,
att de övriga dokumenterade bristerna på fastigheten ska vara åtgärdat snarast men senast 6 veckor
efter mottagandet av beslutet,
att beslutet förenas vid vite på 50 000 kr.
Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas, se bifogad besvärshänvisning.

Motivering till beslut
Det bedöms motiverat med hänsyn tagit till de brister upptäckt under inspektionsbesök den 2016-1227 samt kvarvarande brister efter efterkontrollen den 2017-02-15 och gällande lagstiftning att det är
skäligt att bristerna åtgärdas.
Bristernas karaktär är följande, det finns en stark misstanke om en bristfällig och farlig elsituation i ett
badrum/våtrum samt ett mycket nedslitet kök som bedöms som svårt till omöjligt att kunna hålla rent.
Kökets hygieniska förutsättningar är därmed nedsatt i en sådan utsträckning att säker
livsmedelhantering inte kan säkerställas.
Med hänsyn tagit till bristernas karaktär och den direkta påverkan på människors hälsa bedöms det
som skäligt att tillägga att beslutet gäller omedelbart även om det överklagas. Detta för att undvika
Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokollsdatum

2017-03-09

att boendes hälsa kommer att påverkas menligt och som inte är ringa eller helt tillfälligt (miljöbalken 9
kap 3 §).

Upplysning
Kvarstående i befintligt beslut är åtgärder gällande fönsterbyte och eller fönsterrenovering som ska
vara genomfört senast på vår/sommar 2017. Efterkontroll kommer att bokas.
Myndighetsförvaltningen kommer att sända beslutet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistrets inskrivningsdel i enlighet med 26 kap. 15 § miljöbalken.
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd § 33 som lyder:
I syfte att hindra uppkomst av olägenhet för människors hälsa ska en bostad särskilt:
1. ge betryggande skydd mot värme, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande
störningar,
2. ha tillfredställande luftväxling genom anordning för ventilation eller på annat sätt,
3. medge tillräckligt dagsljus,
4. hållas tillfredställande uppvärmd,
5. ge möjlighet att upprätthålla en god personlig hygien,
6. ha tillgång till vatten i erforderlig mängd och av godtagbar beskaffenhet till dryck, matlagning,
personlig hygien och andra hushållsgöromål.

Lagrum
Miljöbalken kap 9 § 3 och § 9, kap 26 § 9, § 14 och § 26
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd § 33 punkt 1-6

Beslutet skickas till
Verksamhetsutövaren (besvärshänvisning)
Sakägare
Fastighetsskötare

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 33 (50)

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 45

Diarienummer:

2017-03-09

2015000891

Föreläggande förenat med vite om årlig vattenprovtagning
Fastighet

ALEHOLM 3

Verksamhetsutövare

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

Sammanfattning
Verksamhetsutövaren för fordonstvättverksamheten på fastigheten Aleholm 3 har tidigare genom
delegationsbeslut förelagts om att årligen genomföra provtagning på utgående avloppsvatten efter
vattenreningsutrustningen från fordonstvätthallen.
Myndighetsförvaltningen genomförde en miljöinspektion den 20 januari 2016. Under inspektionen
visade det sig att avloppsvattenprovtagning för år 2015 inte har genomförts som skulle ha gjorts i
enlighet med beslut.
Den senaste avloppsvattenprovtagning, där det fanns ett avvikande värde på zink genomfördes
våren 2014.
Verksamhetsutövaren har i inspektionsrapport och i en skriftlig påminnelse uppmanats om att
genomföra avloppsvattenprovtagning i enlighet med beslutet.
Uppgifterna har inte inkommit till myndighetsförvaltningen.

Beslutsunderlag
- Föreläggande 2014-01-22
- Miljöinspektionsrapport 2016-07-05
- Påminnelse 2016-12-09

Myndighetsnämnden beslutar
att förelägga verksamhetsutövare för xx på fastigheten Aleholm 3 organisationsnummer xx följande;
att årlig genomföra provtagning och medföljande analys på utgående vatten efter
vattenreningsutrustningen som gäller avloppsvattet från fordonstvätthall. Parametrar som ska
analyseras är BOD7, CODcr, pH, oljeindex samt metaller (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn). Kopia av
vattenanalysrapport ska ni skicka till myndighetsförvaltningen senast 30 april årligen.
Att följande vattenprovtagningskrav ska följas;
- Prov på utgående vatten ska ni beställa så ofta som behövs för att bedöma anläggningens
reningseffekt. Normal krävs 1-3 gånger per år vid stora anläggningar.
- Provtagningen ska utföras under högsäsong (normalt november – mars) vid normal – hög
belastning. Det bör vara ett flödesproportionellt eller tidsstyrd samlingsprov under minst sex timmar.
- Provtagning direkt efter tömning av oljeavskiljaren ger missvisande resultat som
myndighetsförvaltningen därför inte kan godkänna.
- Den person som tar proverna ska vara utbildad i provtagning motsvarande kraven i
Naturvårdsverkets föreskrift SNFS 1990:11 och personen ska ges detta beslut för insyn.
- Proverna ska analyseras av laboratorium ackrediterat av Swedac.
Att vid utebliven åtgärd beslutet förenas vid vite på 10 000 kronor.

Motivering till beslut
Justering

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

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum

Sida 34 (50)
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Bedömningen är att ovanstående krav på åtgärd kan ställas på en verksamhet som driver en
anläggning för tvätt av fordon. Provtagning kan även krävas på små anläggningar för att kontrollera
att oljeavskiljaren och dess skötsel fungerar i enlighet med de allmänna hänsynsreglerna i
miljöbalken 2 kap. 2-3 §§.
En rimlighetsavägning har också gjorts och den totala bedömningen blir att beslutet om åtgärd inte
anses som orimligt att uppfylla med hänsyn tagit till nyttan, 2 kap. 7 § Miljöbalken.

Upplysning
Olja och tungmetaller som släpps ut från fordonstvättar kan ha toxiska effekter på vattenlevande djur
och växter. Olja och tungmetaller i avloppsvatten kan påverka slamkvalitet i avloppsreningsverk och
slutligen även recipient. Olja kan även påverka reningsprocessen i avloppsreningsverk.
Bland annat de svenska miljömålen "Giftfri miljö" och "Levande sjöar och vattendrag" riskerar att
påverkas negativt.

Lagrum
Miljöbalken (1998:808) kap 2 §§ 2-3 och § 7 samt kap 26 §§ 21-22, Förordningen (1998:901) om
verksamhetsutövarens egenkontroll § 5 och § 7.

Beslutet skickas till
Verksamhetsutövaren (besvärshänvisning)
Fastighetsägaren

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 46

Diarienummer:

Sida 35 (50)
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2015000690

Föreläggande förenat med vite om att inkomma med en redovisning
avseende vattenreningsutrustning
Fastighet

HANTVERKAREN 4

Verksamhetsutövare

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

Sammanfattning
Verksamhetsutövaren har genom delegationsbeslut förelagts att skriftligt redovisa vilken
vattenreningsutrustning som finns, hur oljeavskiljaren är dimensionerad samt att presentera en VAritning.
Uppgifterna har inte inkommit till myndighetsförvaltningen inom angiven tid.

Beslutsunderlag
- Beslut om att inkomma med en redovisning 2016-12-22
- Tjänsteskrivelse upprättad av Fiona Vader-Kok, miljöinspektör, 2017-02-21

Myndighetsnämnden beslutar
att förelägga verksamhetsutövare för xx på fastigheten Hantverkaren 4 med organisationsnummer xx
följande;
att redovisa skriftligt för vilken vattenreningsutrustning som finns på fastigheten, hur oljeavskiljaren är
dimensionerad samt presentera en VA-ritning, se instruktioner under upplysning,
att den skriftliga redovisningen ska vara myndighetsförvaltningen tillhanda senast 3 veckor efter
mottagandet av beslutet.
Att beslutet förenas vid vite på 10 000 kronor

Motivering till beslut
Enligt 26 kapitel 21 § miljöbalken får tillsynsmyndigheten förelägga den som bedriver verksamhet
eller vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i denna balk eller i föreskrifter som meddelats
med stöd av balken, att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen.
Detsamma gäller också för den som annars är skyldig att avhjälpa olägenheter från sådan
verksamhet
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.

Upplysning
Den skriftliga redovisningen ska innehålla följande uppgifter:
• Vilken typ av vattenreningsutrustning som finns (oljeavskiljare och eventuellt efterföljande
reningssteg, bifoga gärna produktblad från tillverkaren)
• Uppge om det finns en provtagningsbrunn och oljenivålarm eller andra larmsystem gällande
oljeavskiljare
• Dimensioneringsberäkning för oljeavskiljare och dess slambrunn
• VA-ritning ska bifogas som redovisar för vilka avloppsbrunnar som är kopplade till
Justering

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

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
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vattenreningsutrustningen
• Vart utgående avloppsvatten efter oljeavskiljare ledas mot (t.ex. spill eller dagvattennät eller annat)
• Vilka besiktningskontroller och underhåll som har gjorts på vattenreningsutrustningen

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

Beslutet skickas till
Verksamhetsutövare (besvärshänvisning)
Fastighetsägare

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 47

Diarienummer:
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2017-03-09

2017000064

Anmälan om miljöfarlig verksamhet, fordonstvätt
Fastighet

FILEN 1

Sökande

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

Sammanfattning
Till myndighetsnämnden har det inkommit en anmälan om miljöfarlig verksamhet gällande en ändring
inom befintlig fordonstvättanläggning på fastigheten.
Verksamheten bedrivs på fastigheten Filen 1 i Sävsjö, sedan 2016.
Det har angetts i anmälan att det kommer att installeras en extra oljeavskiljare för att öka
dimensioneringen och därmed möjligheten till att kunna expandera verksamheten med fler
fordonstvättillfällen. Ändringen innebär att en tvättplats utökas till två platser i hallen.
Verksamheten kommer att utföra fordonstvättar och rekonditionering av fordon till kund, samt erbjuda
privatpersoner att kunna tvätta sina fordon själva. Förväntningar är att cirka 2000 bilar om året
kommer att tvättas inom verksamheten.

Beslutsunderlag
- Anmälan den 2017-02-06
- Kompletteringsbegäran 2017-02-07
- Komplettering den 2017-02-07
- Tjänsteskrivelse upprättad av Fiona Vader-Kok, miljöinspektör, 2017-02-08
- Bilaga om villkor

Myndighetsnämnden beslutar
att förelägga xx verksamhetsutövare för xx, organisationsnummer xx, att för verksamheten (kod
50.10C) på fastigheten Filen 1 Sävsjö kommun, iaktta de försiktighetsmått och vidta de åtgärder
som är upprättat i medföljande bilaga om villkor.

Motivering till beslut
Myndighetsnämnden gör bedömningen att om verksamheten bedrivs enligt uppgifter i anmälan och
med beaktan av gällande lagstiftning samt de försiktighetsmått och åtgärder nämnt i bilagan om
villkor verksamheten kan bedrivas utan större risk för människors hälsa eller miljön.
Myndighetsförvaltningen ska enligt 2 kap. 7 § miljöbalken göra en rimlighetsavvägning innan krav på
åtgärder ställs. Vid bedömningen ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra
försiktighetsmått jämfört med kostnader för sådana åtgärder. Myndighetsnämnden anser inte att det
är orimligt att i detta ärende ställa de krav som bilagan om villkor innebär.

Upplysning
Myndighetsförvaltningen har skickat ärendet för yttrande till Njudung energi Sävsjö:s VA-enhet som
har yttrat sig enligt följande:
”Anslutning till kommunalt avlopp i Jönköpings län, Råd och Krav vid utsläpp av avloppsvatten från
industrier och andra verksamheter”, antagen av kommunfullmäktige den 2013-12-16 § 234 ska följas.
För handläggning av detta ärende kommer bolaget att debiteras en handläggningsavgift om 7 000 kr,
enligt fastställd taxa antagen i kommunfullmäktige.
För tillsyn/handläggning enligt miljöbalken uttas en årlig tillsynsavgift enligt taxa antagen i
kommunfullmäktige. Tillsynsavgiften baseras på klassningen av företagets verksamhet.
Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Lagrum
Miljöbalken (1998:808) kap 2 §§ 2-4 samt kap 26 § 9
Miljöprövningsförordning (2013:251) kap 1 § 10
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd § 27
Förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll §§ 4-7

Beslutet skickas till
Verksamhetsutövaren (besvärshänvisning)
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Njudung energi Sävsjö, VA-enheten

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 48

Diarienummer:

2017-03-09

2016000636

Föreläggande förenat med vite om utredning av luktstörning i förskola
Fastighet

VRIGSTAD 3:49

Verksamhetsutövare

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

Sammanfattning
Myndighetsnämnden har genom tidigare beslut 2016-09-15 § 142 förelagt barn- och
utbildningsnämnden Sävsjö kommun att genomföra en utredning på en luktstörning i den tillfälliga
öppna asylförskolan på fastigheten Vrigstad 3:49.
Luktstörningar har konstaterats i både förskolans lokal och i toalettutrymmet. Utredningen skulle i
enlighet med beslutet genomföras av en sakkunnig/yrkeskunnig person och utredningen skulle
skriftligt redovisas för myndighetsförvaltningen.
Barn- och utbildningsförvaltningen har därefter inkommit med ett skriftligt svar varav handläggaren
från myndighetsförvaltningen har gjort bedömningen att kravet i beslutet inte har uppnåtts, dvs. att
utredningen inte har redovisats för myndighetsförvaltningen.
Detta har skriftligt förmedlats till barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
- Myndighetsnämndens beslut 2016-09-15 § 142
- Redogörelse Barn- och utbildningsförvaltningen 2016-11-30
- Skrivelse myndighetsförvaltningen, gällande genomförda åtgärder 2016-12-16
- Tjänsteskrivelse upprättad av Fiona Vader-Kok, miljöinspektör, 2017-02-17

Myndighetsnämnden beslutar
att förelägga xx med organisationsnummer xx om att senast 3 veckor efter mottaget beslut
genomföra följande åtgärd;
att en utredning för luktstörningar ska utföras i både förskolans lokal och i toalettutrymmet. Det ska
utredas av en sakkunnig/yrkeskunnig person. Utredningen ska skriftligt redovisas för
myndighetsförvaltningen, och
att beslutet förenas vid vite på 25 000 kronor.

Motivering till beslut
Bedömningen har gjorts att kraven i myndighetsnämnden beslut inte har uppnåtts i angiven tid.
Myndighetsnämndens motivering i det tidigare beslutet 2016-09-15 § 142 har varit att er öppen
asylförskola efter genomförda åtgärder ska kunna bedrivas utan att den medför skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Med hänsyn tagit till uteblivna åtgärder enligt de kraven ställt i myndighetsnämndens beslut 2016-0915 § 142, kan det inte säkerställas att verksamheten bedrivs utan att den medför skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljö. Detta och lagkraven nämnt i detta beslut är skälen till att
myndighetsnämnden har gjort bedömningen att detta beslut ska gälla.

Upplysning
Enligt miljöbalkens allmänna hänsynsregler kap 2 kap § 2 ska alla som bedriver eller avser att
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bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till
verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot
skada eller olägenhet.
Miljöbalken kap 26 § 19 beskriver att den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan
befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön ska fortlöpande planera och
kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar.
Den som bedriver sådan verksamhet eller vidtar sådan åtgärd ska också genom egna
undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan
på miljön.
Den som bedriver sådan verksamhet ska lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder
till tillsynsmyndigheten, om tillsynsmyndigheten begär det.

Lagrum
Miljöbalken (1998:808) kap 2 §§ 2-3, kap 9 § 3 samt kap 26 § 19

Beslutet skickas till
Verksamhetsutövare (besvärshänvisning)

Justering
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Beslut om installation av oljeavskiljare
Fastighet

GÄSTGIVAREGÅRDEN 1:96

Verksamhetsutövare

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

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

Beslutsunderlag
- Inspektionsrapport 2016-12-27
-Tjänsteskrivelse upprättad av Fiona Vader-Kok, miljöinspektör, 2017-01-17

Myndighetsnämnden beslutar
att provtagning på utgående vatten efter oljeavskiljaren som behövs för att bedöma anläggningens
reningseffekt ska genomföras i samband med tävlingen som är planerad i månadsskiftete juni-juli
2017,
att den personen som tar proverna ska vara utbildad i provtagning motsvarande kraven i
Naturvårdsverkets föreskrift SNFS 1990:11,
att proverna ska analyseras av laboratorium ackrediterat av Swedac, samt
att tvättmedlen ska var godkända av Naturvårdsverket och tillhandahållas av Vrigstads Motorklubb.
Per-Otto Ivarsson (s) reserverar sig mot beslutet.
---------------------------------------Tjänstemannens förslag till beslut:
att med stöd av miljöbalken att förelägga Vrigstads Motorklubb, organisationsnummer 827500-6883,
på fastigheten Gästgivaregården 1:96 om följande;
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, och
att åtgärden ska vara utförd senast 18 månader efter mottaget beslut.
Sten-Åke Claesson (c), Bengt Mattsson (kd) och Hazze Eklöf (s) yrkar följande:
att provtagning på utgående vatten efter oljeavskiljaren som behövs för att bedöma anläggningens
reningseffekt ska genomföras i samband med tävlingen som är planerad i månadsskiftete juni-juli
2017,
att den personen som tar proverna ska vara utbildad i provtagning motsvarande kraven i
Naturvårdsverkets föreskrift SNFS 1990:11,
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att proverna ska analyseras av laboratorium ackrediterat av Swedac, samt
att tvättmedlen ska var godkända av Naturvårdsverket och tillhandahållas av Vrigstads Motorklubb.
Ordföranden ställer proposition på förslag till beslut från tjänsteman och yrkandet från Sten-Åke
Claesson (c), Bengt Mattsson (kd) och Hazze Eklöf (s) och finner bifall för yrkandet.

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

Beslutet skickas till
Verksamhetsutövare (besvärshänvisning)
Fastighetsägare
Serviceförvaltningen

Justering
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2015000887

Beslut om installation av oljeavskiljare
Fastighet

BRÄDAN 3

Verksamhetsutövare

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

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

Beslutsunderlag
- Inspektionsrapport 2017-02-24
- Tjänsteskrivelse upprättad av Fiona Vader-Kok, miljöinspektör, 2017-02-24

Myndighetsnämnden beslutar
med stöd av miljöbalken att förelägga xx, organisationsnummer xx, på fastigheten Brädan 3 i Sävsjö
kommun om följande;
att utsläpp av avloppsvatten ska uppfylla kraven i Svensk Standard SS-EN-858-1 samt SS-EN-858-2,
Avlopp-Separationssystem för lätta vätskor,
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, samt
att åtgärden ska vara utförd senast 9 månader efter mottaget beslut.

Motivering till beslut
Verksamhetsutövaren har inte kunnat påvisa att fordonstvätthallen har en oljeavskiljare som uppfyller
kraven enligt Svensk Standard SS-EN-858-1 samt SS-EN-858-2, Avlopp-Separationssystem för lätta
vätskor. I standarden ställs 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 län” framtagen av Miljösamverkan f, antagen av myndighetsnämnden Sävsjö kommun
2015-04-09 § 38.
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.

Upplysning
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 SSEN-858-2, Avlopp-Separationssystem för lätta vätskor,
- dimensioneringsberäkning,
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- avloppsritning som redovisar för vilka brunnar som är kopplade till oljeavskiljare.

Lagrum
Miljöbalken (1998:808) kap 26 § 9, och § 21 samt kap 2 § 3 0ch § 7 §.

Beslutet skickas till
Verksamhetsutövare (besvärshänvisning)

Justering
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2016000065

Beslut om installation av oljeavskiljare
Fastighet

STOCKARYD 2:116

Verksamhetsutövare

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

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

Beslutsunderlag
- Inspektionsrapport 2017-02-24
- Tjänsteskrivelse upprättad av Fiona Vader-Kok, miljöinspektör, 2017-02-24

Myndighetsnämnden beslutar
med stöd av miljöbalken att förelägga xx, organisationsnummer xx, på fastigheten Stockaryd 2:116 i
Sävsjö kommun om följande;
att utsläpp av avloppsvatten ska uppfylla kraven i Svensk Standard SS-EN-858-1 samt SS-EN-858-2,
Avlopp-Separationssystem för lätta vätskor,
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, samt
att åtgärden ska vara utförd senast 9 månader efter mottaget beslut.

Motivering till beslut
Verksamhetsutövaren har inte kunnat påvisa att spolplattan för fordonstvätt har en oljeavskiljare som
uppfyller kraven enligt Svensk Standard SS-EN-858-1 samt SS-EN-858-2, AvloppSeparationssystem för lätta vätskor. I standarden ställs 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 län” framtagen av Miljösamverkan f, antagen av
myndighetsnämnden Sävsjö kommun 2015-04-09 § 38.
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.

Upplysning
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 SSEN-858-2, Avlopp-Separationssystem för lätta vätskor,
- dimensioneringsberäkning,
- avloppsritning som redovisar för vilka brunnar som är kopplade till oljeavskiljare.
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Lagrum
Miljöbalken (1998:808) kap 26 § 9, och § 21 samt kap 2 § 3 0ch § 7 §

Beslutet skickas till
Verksamhetsutövare (besvärshänvsning)
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2016000552

Tillstånd för inrättande av enskild avloppsanordning
Fastighet

STORA ALLGUNNARYD 3:3

Fastighetsägare

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

Sammanfattning
Enligt ingiven ansökan ska en ny avloppsanordning för avledning av BDT- och klosettvatten från
permanentbostad inrättas på fastigheten Stora Allgunnaryd 3:3.
Anordningen ska bestå av en slamavskiljare av typ trekammarbrunn med en våt volym av minst 2
m3. T-rör ska finnas på utgående ledning. Slutlig avledning av avloppsvattnet ska ske via en
infiltration med en total yta av minst 30 m2, uppdelad på minst 3 stycken spridarledningar med en
längd av 10 meter vardera
Då marken består av en del alltför finkornigt material behövs ett förstärkningslager. Vid förstärkt
infiltration grävs befintliga jordmassor bort för att ersättas med grusig sand (0-8 mm) på
schaktbotten. Förstärkningslagret bör vara 30-80 cm tjockt. Ovan förstärkningslagret kan man som
extra säkerhet lägga ett övergångslager med dräneringsgrus eller finsingel som är 5 cm tjockt.
Därefter läggs spridningsledningarna i ett cirka 30 cm tjockt spridningslager (tvättad makadam eller
singel, 16-32 mm).

Beslutsunderlag
- Ansökan 2016-08-12
- Situationsplan 2017-02-27

Myndighetsnämnden beslutar
att lämna tillstånd att för fastigheten Stora Allgunnaryd 3:3 inrätta avloppsanordning för avledning av
BDT- och klosettvatten från bostad.
Tillståndet gäller med följande villkor;
1. Avloppsanordningen ska utföras i enlighet med vad som angivits i ansökan samt enligt
tillverkarens anvisningar, om inte annat följer av detta beslut.
2. Avloppsanordningen ska förväntas klara följande funktionskrav:
- Totalfosfor ska reduceras med minst 70 %
- Organiska ämnen, mätt som BOD7, ska reduceras med minst 90 %
3. Avloppsanordningen ska utföras tät fram infiltrationen.
4. Ett förstärkningslager på minst 30 cm med grusig sand (0-8 mm) ska läggas. Detta ska packas väl,
dock inte alltför hårt.
5. Avståndet mellan spridningslagrets (tvättad makadam eller singel) underkant och högsta
grundvattenytan eller berg ska vara minst en meter.
6. Dagvatten eller dräneringsvatten får inte ledas till eller på annat sätt belasta avloppsanordningen.
7. Avloppsanordningen ska inrättas, fortlöpande kontrolleras och skötas så att olägenhet för
människors hälsa eller miljön inte uppstår.
8. När avloppsanordningen är färdig ska kontrollplan med fotodokumentation snarast lämnas in till
myndighetsförvaltningen.

Motivering till beslut
Av 9 kap. 7 § miljöbalken följer att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas
om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte
uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
Enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs det tillstånd för
att inrätta avloppsanläggning med ansluten vattentoalett. Enligt 16 kap. 2 § miljöbalken får tillstånd
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meddelade med stöd av balken förenas med villkor.
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska enligt 2 kap. 3 §
miljöbalken 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.

Upplysning
Tömning av slamavskiljaren ska ske av kommunens entreprenör så ofta behov föreligger, dock minst
1 gång per år. Anmälan när avloppsanordningen tas i bruk görs till Njudung Energi Sävsjö AB av
fastighetsägaren/nyttjanderättshavaren.
Ändrad användning ska omgående anmälas till myndighetsnämnden.
Beslutet innebär ingen rätt att utnyttja annans mark. Det är sökandens ansvar att förvissa sig om
behovet av eventuella markägartillstånd eller servitut vid inrättande av avloppsanordning utanför
egen fastighetsgräns eller på arrenderad mark.
Vid den tidpunkt kommunal avloppsledning finns i området ska fastigheten anslutas till
det kommunala VA-nätet.
Orsakar avloppsanordningen olägenhet för människors hälsa eller miljön kan användning förbjudas
och tillståndet omprövas.
Ett tillstånd gäller i fem år men förfaller om arbetet med anordningen inte har påbörjats inom två år.
Beslutet kan överklagas hos länsstyrelsen. Överklagandet ska ha kommit in till myndighetsnämnden
inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet

Lagrum
Miljöbalken 9 kap 7 §
Miljöbalken 16.kap 2 §
Miljöbalken 2 kap. 3 §
Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd § 13

Beslutet skickas till
Fastighetsägare (besvärshänvisning)
Entreprenör - J Petersson Gräv
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Diarienummer:

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

1. Protokoll kommunfullmäktige 2017-01-23 § 3; Handlingsplan för samverkan mot hedersrelaterat
våld och förtryck i Sävsjö kommun.
2. Protokoll kommunfullmäktige 2017-01-23 § 4; Handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande
extremism.
3. Protokoll kommunfullmäktige 2017-01-23 § 7; Svar på motion om barnkonvention.
4. Protokoll kommunfullmäktige 2017-01-23 § 8; Revidering av reglemente för kommunstyrelsen,
komplettering med bostadsanpassning.
5. Jordburksverket, 2017-01-30; Bekämpningsplan för jätteloka - hänvisning till växtskyddsreglerna.
6. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2017-02-01; Prövning av strandskyddsdispens på fastigheten
Vrigstads-Boda 3:1.
7. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2017-02-01; Prövning av strandskyddsdispens på fastigheten
Skog 1:5.
8. Länsstyrelsen Östergötland, 2017-02-16; Tillstånd till täkt av berg på fastigheterna Hjärtlanda 1:2
och 3:5.
9. Åklagarmyndigheten, 2017-02-17; Underrättelse av beslut gällande Spånarp 2:2 och 2:3.
10 Protokoll kommunfullmäktige 2017-02-20 § 16; Budgetförutsättningar 2018-2020.
11. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2017-02-27; Beslut gällande överklagan av förbud att använda
avloppsanläggning på fastigheten Älmeberg 1:4.
12. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2017-02-27; Samråd om förläggning av kabel mellan Gamla
Hjälmseryd och Allsarp.
13. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2017-02-27; Samråd om förläggning av kabel mellan Torset 2:3
och Hultagård.
14. Information om undermåliga bostäder, 2017-03-02.
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