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Myndighetsnämnden
Protokoll 2015-12-17
§

158

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

Diarienummer
Sammanfattning
Av miljö- och byggenheten meddelade beslut gällande livsmedelsärenden, miljö- och
hälsoskyddsärenden, byggärenden samt trafikärenden.
Beslutsunderlag
- Delegationsbeslut från myndighetsförvaltningen, daterade från 2015-11-10 till och med 2015-1207.
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
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2015-12-17
§

159

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

Diarienummer
Sammanfattning
Beslutsunderlag
1. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2015-11-19; Upphävande av förbud att använda
avloppsanläggning på fastigheten Böllingetorp 1:16.
2. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2015-11-25; Yttrande över komplettering gällande
täktverksamhet på fastigheten Sjöberg 1:2.
3. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2015-11-25; Prövning för strandskyddsdispens på fastigheten
Hetseryd 3:17.
4. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2015-11-25; Prövning för strandskyddsdispens på fastigheten
Sjöberg 1:2.
5. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2015-11-26; Länsstyrelsens överklagan av mark- och
miljödomstolens beslut gällande strandskyddsdispens på fastigheten Brunseryd 1:18.
6. Mark- och miljödomstolen, 2015-12-07; Dom - avslag av ansökan om utdömande av vite,
fastigheten Borgen 12.
7. Resultat screening 2015 Sävsjö kommun.
8. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2015-12-08; Samråd enligt miljöbalken om förläggning av
kabel mellan Torset, Runnahult och Målen i Sävsjö kommun.
9. Mark- och miljööverdomstolen, 2015-12-09; Inget medgivande om prövningstillstånd gällande
ärende avseende fastigheten Skepperstad 4:13.
10. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2015-12-10; Prövning av strandskyddsdispens för fritidshus
på fastigheten Äpplaryd 1:8.
11. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2015-12-10; Prövning av strandskyddsdispens för uppförande
av fritidshus på fastigheten Lövshult 1:23.
12. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2015-12-10; Samrådsyttrande över förslag till
handlingsprogram för skydd och säkerhet 2016-2019.
Myndighetsnämnden beslutar
Motivering till beslutet
Upplysning
Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2015-12-17
Lagrum
Beslutet skickas till

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2015-12-17
§

160

Beslutsattestanter för år 2016
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer
Sammanfattning
Enligt gällande utanordningsreglemente ska kommunens nämnder utse beslutsattestanter inom
sitt verksamhetsområde.
Beslutsattestanter för myndighetsnämndens verksamhetsområde 2016 ska beslutas och
fastställas av nämnden.
Beslutsunderlag
- Förteckning över beslutsattestanter 2016
Myndighetsnämnden beslutar
att anta föreliggande förslag till beslutsattestanter för nämndens verksamhetsområde för år 2016,
samt
att beslut om förändringar av beslutsattestanter för nämndens verksamhetsområde under år
2016, som erfordras på grund av personalomsättning och mindre organisatoriska förändringar,
ska delegeras till förvaltningschefen.
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
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2015-12-17
§

161

Fastställande av tillsynsplan för miljöverksamheten 2016
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer
Sammanfattning
Tillsynsplanen redovisar nämndens bedömning av tillsynsbehovet enligt miljöbalken,
livsmedelslagstiftningen, tobakslagen med mera samt kontroll av kalkningsverksamheten.
Beslutsunderlag
- Tillsynsplan 2016
Myndighetsnämnden beslutar
att fastställa tillsynsplanen för 2016.
Motivering till beslutet
Myndigheten ska för sina ansvarsområden inom miljöbalkens och för varje verksamhetsår
upprätta en samlad tillsynsplan. Även livsmedelslagen anger att det ska finnas en tillsynsplan.
Upplysning
Tillsynsplanen är uppdelad i två delar, dels en beskrivande del och dels en sammanställning i
siffror. Planen är gjord efter de sexton miljömålen och därefter övrig verksamhet såsom
livsmedels- och kalkningsverksamheten.
Lagrum
Miljötillsynsförordningen § 6 Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 822/2004
Beslutet skickas till
Miljö- och byggenheten
Kommunstyrelsen

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2015-12-17
§

162

Revidering av riktlinjer för hantering av hälsoskyddsärenden i Sävsjö kommun
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer
Sammanfattning
Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att hanteringen av hälsoskyddsärenden i Sävsjö kommun
utförs korrekt. Kontrollen ska ske enligt fastställda rutiner vid inspektioner, i ärenden och vid
andra förekommande uppgifter. Riktlinjerna ska vara ett hjälpmedel i det dagliga arbetet. Planen
ska också vara till hjälp för övriga på myndighetsförvaltningen som kan komma att beröras av
innehållet, till exempel vid brist på kunnig personal eller vid nyanställning.
Beslutsunderlag
- Riktlinjer för hantering av hälsoskyddärenden reviderade av Rikard Vallgren och Sara Berglund
2015-12-03
Myndighetsnämnden beslutar
att fastställa förslaget till riktlinjer för hantering av hälsoskyddsärenden i Sävsjö kommun.
Motivering till beslutet
Syftet med revisionen av riktlinjerna är att säkerställa att rutinerna är aktuella och att nya rutiner
skrivs in. Syftet med riktlinjerna på myndighetsförvaltningen är att alla hälsoskyddsinspektörer ska
kunna handlägga ärende vid frånvaro såsom semesterledighet, föräldraledighet, tjänstledighet
mm.
Innehållet och funktionen av riktlinjerna ska kontrolleras minst en gång per år och revideras och
kompletteras när så krävs.
Upplysning
Lagrum
Beslutet skickas till
Miljö- och byggenheten

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2015-12-17
§

163

Revidering av riktlinjer med bedömningsgrunder för enskilda avloppsanläggningar
i Sävsjö kommun
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer
Sammanfattning
I Sverige beräknas omkring 750 000 fastigheter sakna anslutning till allmänt, kommunalt,
avloppsnät. Nära 60 % av dessa utgör permanentboende och svarar för merparten av utsläppen
(Naturvårdsverkets rapport 5364). Av Sveriges befolkning innebär det att runt 10 % är anslutna till
enskilda eller små avloppsanläggningar. Vid inventeringar runt om i landet har det visat sig att en
mycket stor del av de befintliga enskilda avloppsanläggningarna inte klarar lagstiftningens krav.
Totalt beräknas de enskilda anläggningarna runt om i landet svara för lika stor närsaltsbelastning
på sjöar och vattendrag som de kommunala reningsverken gör. Många enskilda avlopp ger
sammantaget ett stort problem.
Beslutsunderlag
- Förslag till riktlinjer med bedömningsgrunder för enskilda avloppsanläggningar i Sävsjö kommun
reviderad av Sara Berglund 2015-11-25
Myndighetsnämnden beslutar
att fastställa förslaget till riktlinjer med bedömningsgrunder för enskilda avloppsanläggningar i
Sävsjö kommun.
Motivering till beslutet
Mot bakgrund av den problematik som enskilda avloppsanläggningar ger upphov till är syftet med
dessa riktlinjer och bedömningsgrunder att klargöra arbetsgång och rutiner vid arbetet med
enskilda avloppsanläggningar i Sävsjö kommun, för att få en enhetlig bedömning och
handläggning och att belysa vikten av ett aktivt arbete inom området. Ytterligare ett syfte är att
fastställa myndighetsnämndens fortsatta strategier och målsättningar inom vatten- och
avloppsområdet.
Upplysning
I Sävsjö kommun har fram till 2014 drygt hälften av alla avloppsanläggningar inventerats. Omkring
sju av tio av dessa anläggningar har underkänts vid inventeringen med anledning av någon form
av brist som leder till att reningen inte blir tillräcklig. Totalt beräknas drygt 1 500 enskilda
avloppsanläggningar finnas i kommunen.
Lagrum
Naturvårdsverkets allmänna råd NSF 2006:7
Beslutet skickas till
Miljö- och byggenheten
Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2015-12-17
§

164

Revidering av riktlinjer för hantering av miljötillsynsärenden i Sävsjö kommun
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer
Sammanfattning
Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att hanteringen av miljötillsynsärenden i Sävsjö kommun
utförs korrekt. Tillsynen ska ske enligt fastställda rutiner vid inspektioner, i ärenden och vid andra
förekommande uppgifter. Riktlinjerna ska vara ett hjälpmedel i det dagliga arbetet. Riktlinjerna
ska också vara till hjälp för övriga på myndighetsförvaltningen som kan komma att beröras av
innehållet, till exempel vid nyanställning.
Beslutsunderlag
- Riktlinjer för hantering av miljötillsyn reviderade av Rikard Vallgren 2015-12-03
Myndighetsnämnden beslutar
att fastställa förslaget till riktlinjer för hantering av miljötillsynsärenden i Sävsjö kommun.
Motivering till beslutet
Syftet med revisionen av riktlinjerna är att säkerställa att rutinerna är aktuella och att nya rutiner
skrivs in. Syftet med riktlinjerna på myndighetsförvaltningen är att alla miljöinspektörer ska kunna
handlägga ärende vid frånvaro såsom semesterledighet, föräldraledighet, tjänsteledighet mm.
Innehållet och funktionen av riktlinjerna ska kontrolleras minst en gång per år och revideras och
kompletteras när så krävs.
Upplysning
Lagrum
Beslutet skickas till
Miljö- och byggenheten

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2015-12-17
§

165

Revidering av delegationsordning för myndighetsnämnden
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer
Sammanfattning
Myndighetsnämnden har, i enlighet med Kommunallagen, rätt att uppdra åt medarbetare att
besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller viss grupp ärenden. Ärenden som exempelvis
avser verksamhetens mål och inriktning eller som är av principell beskaffenhet eller av större vikt
får dock inte delegeras.
Beslutsunderlag
- Förslag till reviderad delegationsordning
Myndighetsnämnden beslutar
att fastställa förslaget till reviderad delegationsordning.
Motivering till beslutet
Delegationsordningen möjliggör en enklare och snabbare handläggning, framförallt gällande
rutinärenden samt ärenden av enklare slag.
Upplysning
Alla beslut som tas på delegation av myndighetsnämnden ska anmälas till och redovisas vid
nämndens nästkommande sammanträde.
Lagrum
Beslutet skickas till
Miljö- och byggenheten

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2015-12-17
§

166

Taxa för tobak
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer
Sammanfattning
En miljöinspektör har noterat en otydlighet i kommunens taxa för tobak.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse upprättad av Julia Hellborgsson 2015-12-08
Myndighetsnämnden beslutar
att föreslå kommunsstyrelsen att besluta om uttag av handläggningsavgift, 1H enligt tidigare
taxebrev, vid anmälan om tobaksförsäljning.
Motivering till beslutet
Det råder osäkerhet kring huruvida avgift ska tas ut vid anmälan av tobaksförsäljning. Det
bedöms motiverat att ta ut en avgift för handläggning av tobaksanmälan då avgift vid
handläggning generellt tas ut. Om avgift ska tas ut vid handläggning av tobaksanmälan önskas
ett förtydligande i taxan för tobak.
Upplysning
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 2015-12-17
§

167

Yttrande över komplettering av tillståndsansökan avseende täkt av torv inom
fastigheterna Spinkamålen 1:3 m fl
Fastighet
Sökande

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

Diarienummer

2014000667

Sammanfattning
Sökanden till befintlig torvtäkt (bolaget) inom fastigheterna Spinkamålen 1:3, Lönshult 1:2 och 1:3
samt Nydala-Rössved 2:2 och 2:4 i Vaggeryd, Värnamo och Sävsjö kommuner ansöker om
fortsatt och utökat tillstånd till täktverksamhet.
Myndighetsnämnden har tidigare givits möjlighet att yttra sig över om ansökningshandlingarna
behöver kompletteras. I yttrandet ansåg myndighetsnämnden att ansökningshandlingarna
behöver kompletteras med uppgifter om täktbottenhöjd/brytningsdjup samt att benämningen på
täktplan behöver justeras i ansökningshandlingarna.
Den från bolaget inkomna kompletteringen har sänts på remiss till myndighetsnämnden för
yttrande.
Beslutsunderlag
- Ansökningshandlingar för sökande av tillstånd enligt miljöbalken till täkt av torv inom
fastigheterna Spinkamålen 1:3 m fl i Vaggeryd, Värnamo och Sävsjö kommuner, 2014-09-24
- Yttrande från myndighetsnämnden, Sävsjö kommun, 2014-10-16
- Föreläggande om kompletteringar av ansökan om tillstånd till täkt av torv enligt miljöbalken,
2015-07-07
- Remiss komplettering av tillståndsansökan, 2015-11-12
Myndighetsnämnden beslutar
att avge följande yttrande;
- att kompletteringen gällande punkt 12.1 är godtagbar,
samt
- att punkt 12.2 inte bemötts eller besvarats. Myndighetsnämnden anser att benämningen på
täktplanen behöver justeras.
Motivering till beslutet
Täktplanen benämns nu på tre olika sätt, täktplan, bearbetningsplan och brytningsplan, i
ansökningshandlingarna. Täktplanen är det dokument som stora delar av tillståndet grundar sig
på och referenserna till den måste vara tydliga så att det framgår vilket dokument som avses.
Upplysning
Torvtäkten bedrivs av Svenarums Torvprodukter AB
Lagrum
Beslutet skickas till
Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Östergötland

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 13 (20)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2015-12-17
§

168

Beslut om löpande vite
Fastighet

Horveryd 1:2

Fastighetsägare

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

Diarienummer

2014000436

Sammanfattning
Till myndighetsnämnden inkom anmälan om nedskräpning på fastigheten Horveryd 1:2 den 2 juli
2014.
Myndighetsförvaltningen besökte fastigheten den 9 september 2014 och konstaterade att ett 15tal uttjänta bilar och övrigt avfall stod uppställda utomhus på fastigheten. I samråd med
fastighetsägaren beslutades om att fordonen skulle transporteras bort till auktoriserad
bilskrotningsfirma eller motsvarande och att det i övrigt skulle städas på fastigheten för att
undanröja risken för skada på miljön. Åtgärden skulle vara utförd och redovisad för
myndighetsförvaltningen den 8 oktober 2014.
Den 13 november 2014 gjordes en återbesök på fastigheten och det konstaterades att samtliga
fordon stod kvar på samma platser som tidigare. Vid besöket beslutades i samråd med
fastighetsägaren att det senast 27 november 2014 skulle det vara uppstädat på fastigheten och
att de uttjänta fordonen samma datum skulle vara borttransporterade.
Fastighetsägaren meddelar den 27 november 2014 en plan på hur fordonen ska ställas upp
under tak och på hårdgjort yta inom fastigheten. Inga åtgärder att transportera bort de uttjänta
fordonen har vidtagits av fastighetsägaren.
Myndighetsnämnden har därefter vid vite förelagt fastighetsägare om omhändertagande och
bortforsling av bilarna den 2014-12-18. I beslutet framgår det att åtgärden ska vara färdigställd
den 2015-01-23. Beslutet har överklagats till länsstyrelsen samt till mark- och miljödomstolen som
båda avslog överklagandet.
Efterkontrollbesök genomfördes den 2015 10-29 och det konstaterades att 12 uttjänta bilar står
uppställda utomhus på fastigheten och kvarstår att omhändertas enligt kraven i föreläggandet.
Beslutsunderlag
- Mailkonversation angående placering av bilar
- Inspektionsrapport 2014-11-13
- Inspektionsrapport 2014-09-09
- Tjänsteskrivelse 2014-07-02
- Överklagan av myndighetsnämndens beslut 2015-01-08
- Länsstyrelsen avslår överklagan 2015-06-17
- Överklagan av Länsstyrelsens beslut 2015-07-21
- Mark- och miljödomstolens dom 2015-08-06
- Föreläggande med vite 2014-12-18
- Situationsplan/kartunderlag samt 14 bilder tagna 2015-10-29
Myndighetsnämnden beslutar
att vid löpande vite förelägga fastighetsägare till Horveryd 1:2 xx med personnummer xx att
genomföra nedanstående åtgärd;
Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 14 (20)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2015-12-17
att senast 4 veckor efter mottagandet av det här beslutet tillse att samtliga uttjänta fordon och
fordonsvrak på fastigheten Horveryd 1:2 forslas bort eller förvaras utan vätskor under tak och på
hårdgjort yta med syfte att inget utsläpp till vatten, grundvatten och/eller mark kan ske.
Vitet löper i 4 veckors intervaller och med 2 500 kr per bil tills samtliga fordon har omhändertagits
enligt ovanstående stycke.
Motivering till beslutet
Enligt 2 kap 2 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta
en åtgärd skall 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. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så
snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd medför skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön.
Enligt 26 kapitel 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud
som behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har
meddelats med stöd av balken skall efterlevas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det
enskilda fallet får inte tillgripas.
Enligt 26 kapitel 14 § miljöbalken får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.
Upplysning
Uttjänta fordon eller fordonsvrak som innehåller vätskor eller oljor betraktas enligt
avfallsförordningen som farligt avfall. Övriga uttjänta fordon eller fordonsvrak betraktas som avfall.
Lagrum
2 kap 3 § miljöbalken
26 kap 9 § miljöbalken
26 kap 14 § miljöbalken
Beslutet skickas till
Fastighetsägare

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2015-12-17
§

169

Anmälan om miljöfarlig verksamhet, återvinning av asfalt
Fastighet

EKSJÖHOVGÅRD 7:24

Sökande

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

Diarienummer

2015000309

Sammanfattning
Myndighetsförvaltningen har den 2015-11-03 tagit emot anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt
miljöbalken från sökanden.
Beslutsunderlag
- Anmälan av miljöfarlig verksamhet inkom 2015-11-03
- Tjänsteskrivelse upprättad 2015-12-07
Myndighetsnämnden beslutar
att myndighetsnämnden antar tjänsteskrivelse upprättad 2015-12-07 som sin egen.
Motivering till beslutet
Upplysning
Lagrum
9 kap 6 § miljöbalken
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 2015-12-17
§

170

Anmälan om lokal (lgh 2A)
Fastighet

PINUTEN 18

Sökande

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

Diarienummer

2015000825

Sammanfattning
Till myndighetsförvaltningen inkom anmälan om tillfällig förskoleverksamhet och dess lokal 201512-09 samt bilaga till anmälan 2015-11-30 från barn- och utbildningsförvaltningen, Sävsjö
kommun.
Enligt inkomna uppgifter kommer förskoleverksamheten att bedrivas tillfälligt under år 2016.
Antal barn kommer inte att överskrida 10 barn och antal personal i verksamhetens lokaler är 2.
Ett nytt ventilationssystem, dimensionerat för antal personer som vistas i lokalerna, installerades
2015 och besiktigades och godkändes 2015-02-12.
Verksamheten har på avdelningen tillgång till en toalett med handfat, extra ho och skötbord för
blöjbyte. Personalrum och personaltoalett finns på förskolan Trollet, som ligger i en lägenhet
bredvid.
Egenkontrollprogram för verksamheten inkom till myndighetsförvaltningen 2015-06-08.
Rutinbeskrivning för toalettanvändning och städfrekvens inkom till myndighetsförvaltningen i
bilaga till anmälan 2015-11-30.
Beslutsunderlag
- Anmälan om lokal/anläggning, 2015-12-09
- Bilaga till anmälan om lokal/anläggning, 2015-11-30
- Kommunicering förslag till beslut, 2015-12-09
Myndighetsnämnden beslutar
att godkänna anmälan om lokal för tillfällig förskoleverksamhet på adressen V Esplanaden 2A,
fastigheten Pinuten 18 i enlighet med uppgifter i anmälan 2015-12-09 med bilaga 2015-11-30.
Motivering till beslutet
Myndighetsförvaltningen har konstaterat att 2 toaletter bör finnas för förskoleverksamheten och
att det bara finns tillgång till 1 toalett på avdelningen. Vi har utgått från arbetsmiljöverket som
beskriver att det bör finnas:
- 1 toalett per påbörjat 10:e barn för förskolebarn.
- Det ska finnas en separat personaltoalett, 1 toalett per påbörjat 15 personal.
I bilaga till anmälan om lokal har dock beskrivits rutiner för toalettanvändningen samt
städfrekvensen. Om rutinerna följs och att lämpliga åtgärder sätts in vid risk för att olägenhet för
människors hälsa uppstår godkänner myndighetsnämnden den tillfälliga förskoleverksamheten på
V Esplanaden 2A, fastigheten Pinuten 18, under år 2016.
Upplysning
I det fall anmälan om tillfällig förskoleverksamhet inkommer för år 2017, kommer
myndighetsförvaltningen att ställa krav på att tillgången på toaletter åtgärdas i enlighet med
arbetsmiljöverkets rekommendationer samt "Vägledning om miljö och hälsa i förskola, skola och
fritidshem" som upprättats av myndighetsförvaltningen, Sävsjö kommun 2015.
Lagrum
Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 17 (20)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2015-12-17
Miljöbalken kap 2 § 3
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
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 2015-12-17
§

171

Uppförande av skjuthall och tavelhus samt ombyggnad av klubbstuga
Fastighet

SKRAPSTAD 2:18

Sökande

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

Diarienummer

2013000388

Sammanfattning
Sävsjö kommun önskar bygglov för uppförande av skjuthall och tavelhus jämte den
pistolskyttebanan som finns på fastigheten Skrapstad 2:18.
Den planerade åtgärden kommer att utföras i ett område som inte omfattas av en detaljplan eller
områdesbestämmelser.
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i ärendet.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2015-11-09
- Yttrande från Trafikverket
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för uppförande av skjuthall och tavelhus samt ombyggnad av klubbstuga.
Motivering till beslutet
Myndighetsnämnden finner inga hinder för den planerade åtgärden, man ställer sig positivt till att
skyttegymnasiet vill utöka sin verksamhet.
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.
Bullerutredningen visar att tillbyggnaden av en gevärsskyttebana inte medför något överskridande
av Naturvårdsverkets fastställda riktvärden för buller från skjutbanor varken sker dagtid, kvällstid
eller nattetid. Det finns mätningar av bullernivån vid skjutning på pistolskyttebanan men det finns
inte några bullermätningar om det pågår skjutningar på båda banorna samtidigt.
Nämnden vill göra sökanden uppmärksam om erfordliga parkeringsplatser finns för att
trafiksäkerheten inte ska påverkas vid eventuella tävlingar.
Lagrum
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap § 2
Beslutet skickas till
Sökanden

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2015-12-17
§

172

Yttrande över överklagan av Länsstyrelsen i Jönköpings läns beslut till Växjö
tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, målnummer M 3498-15
Fastighet

SOLKARYD 3:11

Fastighetsägare

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

Diarienummer

2015000119

Sammanfattning
Under sommaren 2014 inventerades avloppsanläggningen på fastigheten. Av inventeringen
framkom att avloppsanläggningen har en godkänd slamavskiljare och att den efterföljande
reningen sker i en infiltrationsbädd anlagd 1989.
Den 19 februari 2015 beslutade myndighetsnämnden genom delegationsbeslut att förbjuda
fastighetsägaren till fastigheten Solkaryd 3:11 i Sävsjö kommun att från och med den 1 januari
2016 använda befintlig avloppsanläggningen på fastigheten eller att låta annan använda
avloppsanläggningen.
Fastighetsägaren överklagade beslutet till Länsstyrelsen i Jönköpings län som i ett beslut den 23
juni 2015 endast ändrade det överklagade beslutet på så sätt att tidpunkten från vilken
användning av avloppsanläggningen förbjuds flyttas fram till den 1 maj 2016.
Fastighetsägaren har överklagat Länsstyrelsen i Jönköpings län beslut till Växjö tingsrätt, Markoch miljödomstolen och yrkar på att brukningstiden för avloppsanläggningen ska förlängas med
helst tio år till 2025-01-01 i och med den låga belastningen.
Beslutsunderlag
- Föreläggande om yttrande från Mark- och miljödomstolen, 2015-12-07
- Riktlinjer med bedömningsgrunder för enskilda avloppsanläggningar i Sävsjö kommun 2011-1020.
Myndighetsnämnden beslutar
att motsätta sig det som yrkas i målet med hänvisning till de riktlinjer med bedömningsgrunder för
enskilda avloppsanläggningar i Sävsjö kommun.
Motivering till beslutet
Upplysning
Enligt Sävsjö kommuns riktlinjer med bedömningsgrunder för enskilda avloppsanläggningar i
Sävsjö kommun antagna av myndighetsnämnden 2011-10-20 bedöms en enskild
avloppsanläggning generellt har en livslängd på 15 år.
Lagrum
Beslutet skickas till
Mark- och miljödomstolen

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 20 (20)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2015-12-17

Justering

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

Utdragsbestyrkande

