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2012-10-12

Sida 2 (21)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2012-09-20
§

102

Delegationsbeslut
Fastighet
Sökande

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

Diarienummer
Sammanfattning
Av miljö- och byggförvaltningen meddelade beslut gällande värmepumpsanläggningar,
avloppsanläggningar, livsmedelsärenden, byggärenden samt trafikärenden.
Av räddningstjänsten meddelade beslut om egen sotning.
Beslutsunderlag
- Delegationsbeslut från miljö- och byggförvaltningen, daterade från 2012-08-13 till och med 201209-10.
- Delegationsbeslut från räddningstjänsten, daterade från 2012-08-13 till och med 2012-09-10.
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 (21)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2012-09-20
§

103

Delgivningar
Fastighet
Sökande

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

Diarienummer
Sammanfattning
Beslutsunderlag
1. Svea hovrätt, mark- och miljööverdomstolen, 2012-08-30; Meddelande avseende
prövningstillstånd på fastigheten Sjöberg 1:11
2. Diskussion om miljö- respektive byggpris 2012.
3. Kommunsstyrelsens utskott, 2012-09-19; Beslut om anställningsstopp inom hela kommunen.
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 (21)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2012-09-20
§

104

Delårsrapport augusti 2012
Fastighet
Sökande

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

Diarienummer
Sammanfattning
Delårsrapporten fram till och med augusti 2012 visar att myndighetsnämnden håller budgeten.
Prognosen är att budgeten för 2012 följs men att målet tillsynsbesök för livsmedels- och
miljötillsyninte uppfylls.
Beslutsunderlag
- Delårsrapport 2012-08-31
Myndighetsnämnden beslutar
att anse delårsrapporten till och med augusti 2012 redovisad.
Motivering till beslutet
Upplysning
Lagrum
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 5 (21)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2012-09-20
§

105

Alameringstjänster
Fastighet
Sökande

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

Diarienummer
Sammanfattning
Mellan kommunerna i Jönköpings län och Ydre kommun i Östergötland finns avtal med SOS
Alarm avseende utalarmering av den kommunala räddningstjänsten. Nytt avtal har förhandlats
fram från och med 2013-01-01 till 2015-12-31 med möjlighet för förlängning.
Beslutsunderlag
- Samarbetsavtal
- Tjänsteskrivelse upprättad av Bo Christensson, räddningschef, 2012-08-21
Myndighetsnämnden beslutar
att Sävsjö kommun tecknar nytt avtal avseende alameringstjänster mellan kommunen och SOS
Alarm för perioden 2013-01-01 till 2015-12-31 med möjlighet för förlängning i ytterligare upp till 2
år.
Motivering till beslutet
Upplysning
Lagrum
Beslutet skickas till
Räddningstjänsten

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2012-09-20
§

106

Avloppsinventering
Fastighet
Sökande

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

Diarienummer
Sammanfattning
Under sommaren har miljö- och byggförvaltningen inventerat enskilda avloppsanläggningar i
kommunen. Inventering har skett i områden kring delar av Ljungaån, Hägnaån, Sävsjöån,
Vämmesån och Bodaån samt bäckar runt Ärnanäsajön och Allsarpasjön. Totalt har 303
fastigheter besökts och 254 av dessa hade någon form av avloppsanläggning.
Beslutsunderlag
- Rapport avloppsinventering 2012
Myndighetsnämnden beslutar
att godkänna rapporten för 2012 års inventering av enskilda avloppsanläggningar,
att uppdra åt miljö- och byggförvaltningen att uppmana de fastighetsägare och arrendatorer med
underkända avloppsanläggningar att förbättra sina enskilda avloppsanläggningar till godkänd
status, samt
att de prioriterade avloppsanläggningarna ska föreläggas med datum 2013-12-01.
Motivering till beslutet
Motivet till den gjorda inventeringen har framförallt varit att skaffa sig en bild av hur standarden
ser ut bland den enskilda avloppanläggningar som finns i kommunen.
Myndighetsnämnden vill, genom att uppmana de fastighetsägare som har underkända
avloppsanläggningar att förbättra dessa så att de kan komma att klara Naturvårdsverkets krav,
förbättra standarden och därigenom dels förhindra smittspridning och dels minska
övergödningen. Nämnden anser det vara mycket angeläget att skydda kommunens vattentäkter
och badsjöar.
De prioriterade avloppsanläggningarna är en- och tvåkammarbrunnar eller trekammarbrunnar
med direktutsläpp.
Upplysning
I Sverige finns cirka en miljon hushåll som inte är anslutna till kommunal avloppsrening. Ofta
saknas ordentlig reningsanläggning, hela 50-60 procent av de enskilda avloppen i Sverige
uppskattas inte uppnå godkänd standard.
Ovanstående inventering av enskilda avlopp inom Sävsjö kommun har utförts med LOVA-bidrag.
Lagrum
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2012-09-20
§

107

Riktlinjer för hantering av tillsynsärenden inom miljöbalkens område
Fastighet
Sökande

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

Diarienummer
Sammanfattning
Förslaget är en skriftlig redovisning av hur tillsynen inom miljöbalkens område bör utföras av
miljö- och byggförvaltningen. Riktlinjer för det administrativa och övergripande arbetet
reviderades av myndighetsnämnden 2011-08-25. Riktlinjer för offentlig kontroll av livsmedel
reviderades 2011-05-19.
Beslutsunderlag
- Riktlinjer för hantering av miljötillsynsärenden inom Sävsjö kommun.
Myndighetsnämnden beslutar
att godkänna förslaget till riktlinjer för hantering av miljötillsynsärenden inom Sävsjö kommun.
Motivering till beslutet
Vid sjukdom eller när nya medarbetare skall introduceras är det viktigt att riktlinjer för
tillsynsarbetet inom miljöbalkens område finns.
Upplysning
Ett besök av miljö- och byggförvaltningens tillsynsvägledare, länsstyrelsen, planeras under 2013.
Lagrum
Beslutet skickas till

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 8 (21)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2012-09-20
§

108

Fastställande av provtagningsfrekvenser och provtagningspunkter för
dricksvattenanläggning
Fastighet

KÄNNESTUBBA 1:3

Verksamhetsutövare

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

Diarienummer

328/2011-467

Sammanfattning
Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten ska myndighetsnämnden
fastställa provtagningsfrekvens och provtagnigspunkter för normal och utvidgad undersökning av
dricksvatten.
Livsmedelsproducerande företag som försörjs av en egen vattentäkt berörs av föreskrifterna.
Provtagning ska ske regelbundet på utgående vatten samt hos användaren. För anläggningar
som producerar mindre än 100 kubikmeter dricksvatten per dygn behövs dock ingen provtagning
på utgående vatten om vattenproducenten kan visa kontrollmyndigheten att det inte sker någon
kvalitetsförändring mellan utgående dricksvatten och dricksvatten hos användaren.
Verksamhetsutövaren har inkommit med ett egenkontrollprogram med förslag till
provtagningsfrekvens och provtagningspunkter för en vattentäkt som försörjer Kännestubba
Viltslakteri på fastigheten Kännestubba 1:3. Insänt kontrollprogram överensstämmer med
Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten.
Beslutsunderlag
- Egenkontrollprogram för dricksvatten
- Tjänsteskrivelse om förslag till beslut upprättat av Katarina Alin, miljöinspektör, 2012-09-10
Myndighetsnämnden beslutar
att fastställa förslaget till provtagningsfrekvens och provtagningspunkter.
Provtagningsprogrammet gäller från och med 2013-01-01 och tillsvidare.
Motivering till beslutet
Livsmedelsverksamheter som försörjs av dricksvatten från egen vattentäkt omfattas av
Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten och ska ha ett program för
regelbundna undersökningar av dricksvattnets kvalitet.
Upplysning
De parametrar som ska analyseras i normal respektive utvidgad undersökning framgår av
Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten.
Lagrum
Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten, 11 § och bilaga 3
Beslutet skickas till
Verksamhetsutövaren

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2012-09-20
§

109

Fastställande av provtagningsfrekvenser och provtagningspunkter för
dricksvattenanläggning
Fastighet

HJÄLMSERYD 3:2

Verksamhetsutövare

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

Diarienummer

678/2011-467

Sammanfattning
Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten ska myndighetsnämnden
fastställa provtagningsfrekvens och provtagnigspunkter för normal och utvidgad undersökning av
dricksvatten.
Livsmedelsproducerande företag som försörjs av en egen vattentäkt berörs av föreskrifterna.
Provtagning ska ske regelbundet på utgående vatten samt hos användaren. För anläggningar
som producerar mindre än 100 kubikmeter dricksvatten per dygn behövs dock ingen provtagning
på utgående vatten om vattenproducenten kan visa kontrollmyndigheten att det inte sker någon
kvalitetsförändring mellan utgående dricksvatten och dricksvatten hos användaren.
Verksamhetsutövaren har inkommit med ett egenkontrollprogram med förslag till
provtagningsfrekvens och provtagningspunkter för en vattentäkt som försörjer Hjelmseryds
Prästgård på fastigheten Hjälmseryd 3:2. Insänt kontrollprogram överensstämmer med
Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten.
Beslutsunderlag
- Egenkontrollprogram för dricksvatten
- Tjänsteskrivelse om förslag till beslut upprättat av Katarina Alin, miljöinspektör, 2012-09-10
Myndighetsnämnden beslutar
att fastställa förslaget till provtagningsfrekvens och provtagningspunkter.
Provtagningsprogrammet gäller från och med 2013-01-01 och tillsvidare.
Motivering till beslutet
Livsmedelsverksamheter som försörjs av dricksvatten från egen vattentäkt omfattas av
Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten och ska ha ett program för
regelbundna undersökningar av dricksvattnets kvalitet.
Upplysning
De parametrar som ska analyseras i normal respektive utvidgad undersökning framgår av
Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten.
Lagrum
Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten, 11 § och bilaga 3
Beslutet skickas till
Verksamhetsutövaren

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2012-09-20
§

110

Fastställande av provtagningsfrekvenser och provtagningspunkter för
dricksvattenanläggning
Fastighet

KVARNTORPET 1:2

Verksamhetsutövare

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

Diarienummer

220/2012-467

Sammanfattning
Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten ska myndighetsnämnden
fastställa provtagningsfrekvens och provtagnigspunkter för normal och utvidgad undersökning av
dricksvatten.
Livsmedelsproducerande företag som försörjs av en egen vattentäkt berörs av föreskrifterna.
Provtagning ska ske regelbundet på utgående vatten samt hos användaren. För anläggningar
som producerar mindre än 100 kubikmeter dricksvatten per dygn behövs dock ingen provtagning
på utgående vatten om vattenproducenten kan visa kontrollmyndigheten att det inte sker någon
kvalitetsförändring mellan utgående dricksvatten och dricksvatten hos användaren.
Verksamhetsutövaren har inkommit med ett egenkontrollprogram med förslag till
provtagningsfrekvens och provtagningspunkter för en vattentäkt som försörjer Komstad Kvarn &
Kafé på fastigheten Kvarntorpet 1:2. Insänt kontrollprogram överensstämmer med
Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten.
Beslutsunderlag
- Egenkontrollprogram för dricksvatten
- Tjänsteskrivelse om förslag till beslut upprättat av Katarina Alin, miljöinspektör, 2012-09-10
Myndighetsnämnden beslutar
att fastställa förslaget till provtagningsfrekvens och provtagningspunkter.
Provtagningsprogrammet gäller från och med 2013-01-01 och tillsvidare.
Motivering till beslutet
Livsmedelsverksamheter som försörjs av dricksvatten från egen vattentäkt omfattas av
Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten och ska ha ett program för
regelbundna undersökningar av dricksvattnets kvalitet.
Upplysning
De parametrar som ska analyseras i normal respektive utvidgad undersökning framgår av
Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten.
Lagrum
Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten, 11 § och bilaga 3
Beslutet skickas till
Verksamhetsutövaren

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2012-09-20
§

111

Fastställande av provtagningsfrekvenser och provtagningspunkter för
dricksvattenanläggning
Fastighet

GÄSTGIVAREGÅRDEN 1:304

Verksamhetsutövare

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

Diarienummer

329/2011-467

Sammanfattning
Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten ska myndighetsnämnden
fastställa provtagningsfrekvenser och provtagnigspunkter för normal och utvidgad undersökning
av dricksvatten.
Livsmedelsproducerande företag som försörjs av en egen vattentäkt berörs av föreskrifterna.
Provtagning ska ske regelbundet på utgående vatten samt hos användaren. För anläggningar
som producerar mindre än 100 kubikmeter dricksvatten per dygn behövs dock ingen provtagning
på utgående vatten om vattenproducenten kan visa kontrollmyndigheten att det inte sker någon
kvalitetsförändring mellan utgående dricksvatten och dricksvatten hos användaren.
Verksamhetsutövaren har inkommit med ett egenkontrollprogram med förslag till
provtagningsfrekvenser och provtagningspunkter för en vattentäkt som försörjer de två
verksamhetsutövarna på fastigheten Gästgivaregården 1:82 och 1:304. Brunnen är belägen på
fastigheten Gästgivaregården 1:82. Insänt kontrollprogram överensstämmer med
Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten.
Beslutsunderlag
- Egenkontrollprogram för dricksvatten
- Tjänsteskrivelse om förslag till beslut upprättat av Katarina Alin, miljöinspektör, 2012-09-10
Myndighetsnämnden beslutar
att fastställa förslaget till provtagningsfrekvens och provtagningspunkter.
Provtagningsprogrammet gäller från och med 2013-01-01 och tillsvidare.
Motivering till beslutet
Livsmedelsverksamheter som försörjs av dricksvatten från egen vattentäkt omfattas av
Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten och ska ha ett program för
regelbundna undersökningar av dricksvattnets kvalitet.
Upplysning
De parametrar som ska analyseras i normal respektive utvidgad undersökning framgår av
Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten.
Lagrum
Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten, 11 § och bilaga 3
Beslutet skickas till
Verksamhetsutövarna

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2012-09-20
§

112

Fastställande av provtagningsfrekvenser och provtagningspunkter för
dricksvattenanläggning
Fastighet

TORSET 2:6

Verksamhetsutövare

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

Diarienummer

327/2011-467

Sammanfattning
Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten ska myndighetsnämnden
fastställa provtagningsfrekvens och provtagnigspunkter för normal och utvidgad undersökning av
dricksvatten.
Livsmedelsproducerande företag som försörjs av en egen vattentäkt berörs av föreskrifterna.
Provtagning ska ske regelbundet på utgående vatten samt hos användaren. För anläggningar
som producerar mindre än 100 kubikmeter dricksvatten per dygn behövs dock ingen provtagning
på utgående vatten om vattenproducenten kan visa kontrollmyndigheten att det inte sker någon
kvalitetsförändring mellan utgående dricksvatten och dricksvatten hos användaren.
Verksamhetsutövaren har inkommit med ett egenkontrollprogram med förslag till
provtagningsfrekvens och provtagningspunkter för en vattentäkt som försörjer Vallsjöbadens
servering på fastigheten Torset 2:6. Insänt kontrollprogram överensstämmer med
Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten.
Beslutsunderlag
- Egenkontrollprogram för dricksvatten
- Tjänsteskrivelse om förslag till beslut upprättat av Katarina Alin, miljöinspektör, 2012-09-10
Myndighetsnämnden beslutar
att fastställa förslaget till provtagningsfrekvens och provtagningspunkter.
Provtagningsprogrammet gäller från och med 2013-01-01 och tillsvidare.
Motivering till beslutet
Livsmedelsverksamheter som försörjs av dricksvatten från egen vattentäkt omfattas av
Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten och ska ha ett program för
regelbundna undersökningar av dricksvattnets kvalitet.
Upplysning
De parametrar som ska analyseras i normal respektive utvidgad undersökning framgår av
Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten.
Lagrum
Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten, 11 § och bilaga 3
Beslutet skickas till
Verksamhetsutövaren

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2012-09-20
§

113

Föreläggande angående den enskilda avloppsinstallationen
Fastighet

BRUNSERYD 1:3

Fastighetsägare

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

Diarienummer

612/2011-424

Sammanfattning
Sökanden har fått förelagt sig att ej få använda befintlig enskilda avloppsinstallation på
fastigheten efter den 1 oktober 2012.
Föreläggandet föreskriver också att hög skyddsnivå skall gälla för den nya anläggningen.
Beslutsunderlag
- Avloppsinventering 2009
- Föreläggande daterat 2011-09-19
- Brev från fastighetsägare daterat 2012-07-19
- Besök 2012-08-28
- Kommunicering av beslut
- Yttrande från fastighetsägare daterat 2012-09-11
Myndighetsnämnden beslutar
att förelägga fastighetsägaren enligt upprättat underlag.
Motivering till beslutet
Tre av fastigheterna i Brunseryd föreläggs om förbud att använda avloppsinstallationen på
respektive fastighet per den 1 oktober 2013. De har alla bristfälliga avloppsanlägganingar enligt
inventeringen 2009.
Upplysning
Lagrum
Miljöbalken 9 kap § 7, 26 kap § 9 och 2 kap § 3
Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd §§ 12 ,13, 14 och 15
Beslutet skickas till
Fastighetsägare (besvärshänvisning)

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 14 (21)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2012-09-20
§

114

Föreläggande angående den enskilda avloppsinstallationen
Fastighet

BRUNSERYD 1:5

Fastighetsägare

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

Diarienummer

422/2012-424

Sammanfattning
På fastigheten bor en äldre man som ej är fastighetsägare.
Avloppinstallationen består av en enkammarbrunn med direktutsläpp.
Beslutsunderlag
- Avloppsinventering 2009
- Besök 2012-08-28
- Kommunicering av beslut
Myndighetsnämnden beslutar
att förelägga fastighetsägaren enligt upprättat underlag.
Motivering till beslutet
Tre av fastigheterna i Brunseryd föreläggs om förbud att använda avloppsinstallationen på
respektive fastighet per den 1 oktober 2013. De har alla bristfälliga avloppsanlägganingar enligt
inventeringen 2009.
Upplysning
Lagrum
Miljöbalken 9 kap § 7, 26 kap § 9 och 2 kap § 3
Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd §§ 12 ,13, 14 och 15
Beslutet skickas till
Fastighetsägarna (besvärshänvisning)

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 15 (21)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2012-09-20
§

115

Föreläggande angående den enskilda avloppsinstallationen
Fastighet

BRUNSERYD 1:9

Fastighetsägare

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

Diarienummer

421/2012-424

Sammanfattning
Bostaden på fastigheten används som fritidshus.
Avloppinstallationen består av en enkammarbrunn med direktutsläpp.
Beslutsunderlag
- Avloppsinventering 2009
- Besök 2012-08-28
- Kommunicering av beslut
- Yttrande från fastighetsägare daterat 2012-09-08
Myndighetsnämnden beslutar
att förelägga fastighetsägaren enligt upprättat underlag.
Motivering till beslutet
Tre av fastigheterna i Brunseryd föreläggs om förbud att använda avloppsinstallationen på
respektive fastighet per den 1 oktober 2013. De har alla bristfälliga avloppsanlägganingar enligt
inventeringen 2009.
Upplysning
Lagrum
Miljöbalken 9 kap § 7, 26 kap § 9 och 2 kap § 3
Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd §§ 12 ,13, 14 och 15
Beslutet skickas till
Fastighetsägarna (besvärshänvisning)

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 16 (21)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2012-09-20
§

116

Uppförande av fritidshus (byggbarack) med påbyggd altan samt utedass
Fastighet

SISSHEMMET 1:2

Sökande

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

Diarienummer

309/2012-231

Sammanfattning
En byggbarack med påbyggd altan samt ett litet utedass upptäcktes sedan en tid tillbaka vid
svinasjöns strandkant. Baracken gav intryck av att tjäna som fritidsbostad. Anläggningen hade
ingen strandskyddsdispens från gällande strandskydd 100 meter från sjön. Fastighetsägarna
sökte dispens men fick avlslag i tre instanser. I augusti 2012 beviljade myndighetsnämnden ett
förhandsbesked om att få placera baracken med altan samt utedass utanför strandsskyddat
område.
Inför beslut om förhandsbesked gavs möjlighet för grannar i området att yttra sig. Inga erinringar
inkom.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2012-08-20
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för fritidshus (byggbarack) med altan samt utedass, och
att barack med påbyggd altan samt utedass ska vara flyttad från nuvarande plast och placeras
utanför strandskyddat område senast den 6 oktober 2012.
Motivering till beslutet
Nämnden finner inga hinder till att uppföra ett fritidshus (byggbarack) med atlan samt utedass på
den föreslagna platsen.
Upplysning
Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år
från dagen för beslutet om lov.
Lagrum
Plan- och bygglagen (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 2012-09-20
§

117

Uppförande av enbostadshus samt carport/förråd
Fastighet

HALLSTENSTORP 1:4

Sökande

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

Diarienummer

157/2012-231

Sammanfattning
Sökanden vill uppföra ett enplanshus med tillhörande carport/förråd. Det föreslagna huset är
beklätt med liggande panel, bandtäckt tak samt kommer att målas i en ljus nyans.
Sökanden har tidigare fått ett förhandsbesked beviljat av myndighetsnämnden i maj 2012.
Placering av carport/förråd innebär att gränsgranne blir berörd. Gränsgranne har fått möjlighet till
att yttra sig.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier 2012-04-03
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för uppförande av enbostadshus samt garage/förråd,
att tillståndsansökan om anrättande av avloppsanläggning senast inlämnas i samband med
tekniskt samråd.
Motivering till beslutet
Myndighetsnämnden ser inga hinder för byggnationen. Berörd gränsgranne har ställt sig positivt
till carporten/förrådet och medger byggnation närmaren än 4,5 meter till gemensam tomtgräns.
Enskild avloppsanläggning bedöms kunna utföras i västra delen av tomten.
Upplysning
Under byggnationen får inte några upplag av massor, grävarbeten eller annan påverkan på
Natura-2000 området komma till stånd.
Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år
från dagen för beslutet om lov.
Lagrum
Plan- och bygglagen (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 2012-09-20
§

118

Tillbyggnad av verksamhetslokal för försäljning av möbler
Fastighet

HAMMAREN 5

Sökande

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

Diarienummer

372/2012-231

Sammanfattning
Sökanden önskar göra en tillbyggnad till sin möbelbutik. Tillbyggnaden är i form av en större altan
under tak. Tillbyggnaden är tänkt till lager/försäljning av utemöbler. Åtgärden innebär en avvikelse
från gällande detaljplan. Berörda sakägare har fått möjlighet till att yttra sig i ärendet. Ett positivt
yttrande har kommit in till miljö- och byggförvaltningen med reservation om att åtgärden godkänts
av räddningstjänsten.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2012-09-11
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för tillbyggnad av verksamhetslokal samt,
att godkänna åtgärden som en mindre avvikelse från detaljplanen
Motivering till beslutet
Tillbyggnad av verksamhetslokalen innebär en placering nära fastighetsgräns samt 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, ställda brandkrav kan uppnås, 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.
Tillbyggnaden ska vara av en öppen konstruktion runt om samt förses med en öppningsbar dörr
för att säkerställa utrymningsväg.
Lagrum
Plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap § 2 samt 9 kap § 31b
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 2012-09-20
§

119

Uppförande av reklamskylt
Fastighet

SÄVSJÖ 12:23

Sökande

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

Diarienummer

259/2012-232

Sammanfattning
Sökanden önskar att uppföra en reklamskylt på den före detta pressbyrån. Skylten kommer att ha
ett mått på 4x4 meter och vara placerad på taket. Byggnaden ligger i närheten till stambanan och
Trafikverket har fått möjlighet till att yttra sig i ärendet. Inget yttrande inkom inom föreskrivet
datum. Efter miljö- och byggförvaltningens telefonkontakt med Trafikverket 2012-09-17 framkom
att de har inget att erinra under förutsättning att skylten är väl förankrad på grund av vindlaster
som kan uppstå i samband med passerande tågtrafik.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2012-09-11
Myndighetsnämnden beslutar
att återremittera ärendet för vidare handläggning till miljö- och byggförvaltningen.
Motivering till beslutet
Upplysning
Lagrum
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 2012-09-20
§

120

Fastställande av tomtplatsavgränsning
Fastighet

ÄPPLARYD 1:13

Sökande

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

Diarienummer

204/2011-216

Sammanfattning
Länsstyrelsen upphävde det överklagade beslutet om strandskyddsdispens för uppförande av
fritidshus på fastigheten Äpplaryd 1:13 den 19 juni 2012. Ärendet återförvisades till
myndighetsnämnden för bestämmande av tomtplatsavgränsning.
Beslutsunderlag
- Protokoll myndighetsnämnden 2011-08-25 § 114
- Beslut Länsstyrelsen i Jönköping län 2012-06-19
- Tomtplatsavgränsning
Myndighetsnämnden beslutar
att godkänna föreslagen tomtplatsavgränsning.
Motivering till beslutet
Privatisering av stranden får ej ske närmare sjön Övingen än 30 meter.
Upplysning
Kommunicering har skett med sökanden om förslaget till tomtplatsavgränsning. Sökanden har
godkänt att fiskeboden ej kommer att finnas inom tomtplatsavgränsningen.
Lagrum
Miljöbalken 7 kap § 18f
Beslutet skickas till
Sökanden
Lantmäteriet
Länsstyrelsen i Jönköpings län

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2012-09-20

Justering

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

Utdragsbestyrkande

