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www.savsjo.se

Utdragsbestyrkande

2015-01-09

Sida 2 (32)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-12-18
§

258

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

Diarienummer
Sammanfattning
Av miljö- och byggenhten 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 2014-11-11 till och med 2014-1208.
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 (32)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-12-18
§

259

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

Diarienummer
Sammanfattning
Beslutsunderlag
1. Presentation av tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan upprättat Fiona Vader-Kok.
2. Protokoll kommunstyrelsens utskott 2014-10-21 § 194; Höglandskommunernas strategi för
eSamhället.
3. Yttrande till "Höglandskommunernas strategi för eSamhället" upprättat av Maria Thulin 2014-1126.
4. Protokoll kommunstyrelsens utskott 2014-10-21 § 195; Informationssäkerhetspolicy för Sävsjö
kommun.
5.Yttrande till "Informationssäkerhetspolicy för Sävsjö kommun" upprättat av Maria Thulin 201411-26.
6. Protokoll kommunstyrelsens utskott 2014-10-21 § 196; Bredbandsstrategi Sävsjö kommun år
2015-2020.
7. Yttrande till "Bredbandsstrategi Sävsjö kommun 2015-2020 upprättat av Maria Thulin 2014-1125.
8.Protokoll kommunstyrelsens utskott 2014-10-21 § 197; E-utvecklingsrådet - avsiktsförklaring om
att delta i samarbete kring e-arkiv.
9. Yttrande till "E-utvecklingsrådet - avsiktsförklaring om att delta i samarbete kring e-arkiv"
upprättat av Maria Thulin 2014-11-28.
10. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2014-11-21; Beslut gällande överklagan om utvidgning av
befintlig skjutbana på fastigheten Skrapstad 2:18.
11. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2014-12-10; Överklagan av länsstyrelsens beslut gällande
Skrapstad 2:18.
12. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2014-11-24; Begäran om yttrande för anmälningspliktig
vattenverksamhet på fastigheten Forsa 2:5.
13. Yttrande av anmälningspliktig vattenverksamhet på fastigheten Forsa 2:5 upprättat av Per
Fernström 2014-12-04.
14. Skrivelse gällande upphävande av strandskydd på fastigheten Forsa 2:5 upprättad av Lars
Adén.
Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-12-18
15. Protokoll kommunfullmäktige 2014-11-17 § 12; Förslag till budget 2015-2017 samt
fastställande av kommunal utdebitering 2015.
16. Protokoll kommunstyrelsen 2014-12-02 § 200; Firmatecknare 2015-2018.
17. Protokoll kommunstyrelsen 2014-12-02 § 246; Insynsplats i kommunstyrelsen.
18. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2014-12-05, Ansökan om uteslutning ur Vallsjöns
fiskevårdsområde.
19. Yttrande upprättat av Per Fernström, 2014-12-16; Uteslutning ur Vallsjöns fiskevårdsområde.
20. Svarsskrivelse upprättad av Maria Thulin, 2014-10-30; Angående kartläggning av förfallna hus.
21. Länsstyrelsen Östergötland, 2014-12-16; Slutliga villkor avseende utsläpp till vatten i tillstånd
enligt MB till anläggning för ytbehandling på fastigheten Aleholm 1.
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
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-12-18
§

260

Godkännande av ställföreträdande räddningschef
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer
Sammanfattning
Räddningstjänsten har under 2014 fått en vakansplats på funktionen ställföreträdande
räddningschef då denna valt att säga upp sig. För att kunna upprätthålla denna funktion har ett
samarbetsavtal upprättats med Höglandets räddningstjänstförbund (HRF) om hjälp med denna
tjänst. Jonas Petri, räddningschef i HRF, har denna roll till dess en nyanställning inom
räddningstjänsten gällande denna tjänst genomförts.
Att avtal liknade detta upprättas är vanligt inom RäddSam F.
Exempel på detta finns i Jönköping, Habo, Mullsjö, Aneby, Eksjö, Tranås, Ydre, Gislaved samt
Gnosjö.
Tillsättning av ställföreträdande räddningschef kommer att ske under 2015.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse upprättad av Lars-Göran Andersson, räddningschef, 2014-12-05
Myndighetsnämnden beslutar
att godkänna Jonas Petri som ställföreträdande räddningschef tills det att rekrytering av ny
ställföreträdande räddningschef genomförts.
Motivering till beslutet
Upplysning
Lagrum
Beslutet skickas till
Räddningstjänsten
Jonas Petri, Höglandets räddningstjänstförbund

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-12-18
§

261

Räddningstjänstens budget för 2015-2020
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer
Sammanfattning
Räddningstjänsten har inför budgetarbetet 2015- 2020 äskat medel utöver budgetram.
Enligt politiker i budgetberedning så har följande beslutats.
Tankbil 2.4 milj kr. Tillstyrkt
Två FIPbilar Caddy leasing. Tillstyrkt
Besiktningsbil. Tillstyrkt
Årligt invest.bidrag 300 tkr. Tillstyrkt
Utövad övningstid 100 tkr. Tillstyrkt
Räddningstjänstens uppfatnting är att vi inte får alla dessa medel på grund av besparing i budget
enligt förvaltningschef.
För att kunna planera verksamheten vill räddningstjänsten ha en förtydligan vad som gäller inför
nästa år och mandatperioden.
Förvaltningschef och räddningschef har även bedömt att budget för räddningstjänsten inte
stämmer på vissa planerade intäkter. Detta gör att planerade intäkter enligt lagd budget gällande
tillsynsintäkter och släckhjälp till annan kommun troligen är överskattad med cirka 250 tkr.
Förvaltningschef och räddningschef har även bedömt att budget för räddningstjänsten olika
lönearter inte stämmer. Detta gör att planerade personalkostnad i en uppskattad bedömning
kommer att överskridas med cirka 450 tkr för året 2015.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse upprättad av Lars-Göran Andersson, räddningschef, 2014-12-09
Myndighetsnämnden beslutar
att begära mer medel av budgetberedning/kommunstyrelsen med anledning av felbudgetering.
Motivering till beslutet
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 2014-12-18
§

262

Tillsynsplan för räddningstjänsten 2015-2018
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer
Sammanfattning
För Sävsjö kommun finns ett handlingsprogram för skydd mot olyckor antaget av
kommunfullmäktige. Tillsynsplanen är ett underliggande dokument till handlingsprogrammet och
avser hur tillsynen som kommunen utövar över den enskilde enligt Lag om skydd mot olyckor
(LSO) 2 kap. 2-4 §§ och Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) skall bedrivas i Sävsjö
kommuns.
Beslutsunderlag
- Tillsynsplan 2015-2018
Myndighetsnämnden beslutar
att fastställa tillsynsplanen 2015-2018.
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 2014-12-18
§

263

Fastställande av tillsynsplan för miljöverksamheten 2015
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 2015
Myndighetsnämnden beslutar
att fastställa tillsynsplanen för 2015.
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 2014-12-18
§

264

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

Diarienummer
Sammanfattning
Riktlinjerna är en skriftlig redovisning av hur tillsynen inom miljöbalkens område gällande skydd
för människors hälsa bör utföras av myndighetsförvaltningens miljö- och byggenhet.
Beslutsunderlag
- Reviderade riktlinjer för hantering av hälsoskyddsärenden i Sävsjö kommun
Myndighetsnämnden beslutar
att fastställa förslaget till reviderade Riktlinjer för hantering av hälsoskyddsärenden i Sävsjö
kommun.
Motivering till beslutet
Vid sjukdom eller när nya medarbetare skall introduceras är det viktigt att riktlinjer för
tillsynsarbetet inom miljöbalkens område gällande skydd för människors hälsa finns.
Upplysning
Riktlinjernas innehåll och funktion bör kontrolleras minst en gång per och och revideras och
kompletteras vid behov.
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 2014-12-18
§

265

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

Diarienummer
Sammanfattning
Riktlinjerna är en skriftlig redovisning av hur tillsynen inom miljöbalkens område bör utföras av
myndighetsförvaltningens miljö- och byggenhet.
Beslutsunderlag
- Reviderade riktlinjer för hantering av miljötillsynssärenden i Sävsjö kommun
Myndighetsnämnden beslutar
att fastställa förslaget till reviderade Riktlinjer för hantering av miljötillsynsärenden i 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
Riktlinjernas innehåll och funktion bör kontrolleras minst en gång per och och revideras och
kompletteras vid behov.
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 2014-12-18
§

266

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

Diarienummer
Sammanfattning
Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att den offentliga kontrollen av livsmedel i Sävsjö kommun
utförs korrekt. Kontrollen ska ske enligt fastställda rutiner vid inspektioner, i ärenden och andra
förekommande uppgifter. Revideringen sker med anledning av gällande lagstiftning och
förordning.
Beslutsunderlag
- Reviderade riktlinjer- för offentligt kontroll av livsmedel i Sävsjö kommun
Myndighetsnämnden beslutar
att fastställa förslaget till reviderade Riktlinjer för offentligt kontroll av livsmedel i Sävsjö kommun.
Motivering till beslutet
Offentlig kontroll av livsmedel skall utformas enligt dokumenterade riktlinjer för att säkerställa en
likriktad och kvalitativ kontroll. Kontrollaktiviteter och övervaktningssystem bör vara
väldokumenterade och riktlinjerna är en del i detta.
Upplysning
Riktlinjernas innehåll och funktion bör kontrolleras minst en gång per och och revideras och
kompletteras vid behov.
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 2014-12-18
§

267

Föreläggande med vite
Fastighet
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 konstarerade 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 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 ska 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 hårdgjord yta inom fastigheten. Inga åtgärder att transportera bort de uttjänta
fordonen har vidtagits av fastighetsägaren.
Beslutsunderlag
- Mailkonvensation angående placering av bilar
- Inspektionsrapport upprättad av Fiona Vader-Kok 2014-11-13
- Inspektionsrapport upprättad av Fiona Vader-Kok 2014-09-09
- Tjänsteskrivelse upprättad av Fiona Vader-Kok 2014-07-02
Myndighetsnämnden beslutar
att vid vite om 40 000 kronor förelägga fastighetsägaren till Horveryd 1:2 xx med personnummer
xx att genomföra nedanstående åtgärd;
att senast 2015-01-23 tillse att samtliga uttjänta fordon och fordonsvrak på fastigheten Horveryd
1:2 forslas bort eller förvaras utan vätskor under tak och på hårdgjord yta med syfte att inget
utsläpp till vatten, grundvatten och/eller mark kan ske.
Motivering till beslutet
Enligt 2 kap 3 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta
en åtgärd 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 ska vidtas så
snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön.
En tillsynsmyndighet får, med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken meddela de förelägganden och
Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-12-18
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. Beslut om förelägganden eller förbud får
förenas med vite. 26 kap 14 § miljöbalken.
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
Fastighetsägaren (besvärshänvisning)

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-12-18
§

268

Ordinarie representant och ersättare till kommunala rådet för
funktionshinderfrågor i Sävsjö kommun
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har anmodat myndighetsnämnden att utse en ordinarie representant samt en
ersättare till kommunala rådet för funktionshindersfrågor i Sävsjö kommun.
Beslutsunderlag
- Protokoll KS 2014-12-02 § 195
Myndighetsnämnden beslutar
att utse Bo Nilvall till ordinarie och Bengt Mattsson till ersättare i rådet.
Motivering till beslutet
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 2014-12-18
§

269

Revidering av beslut om byggnadsfritt avstånd från vägområde enligt 47§ väglagen
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer

2014000816

Sammanfattning
Trafikverket Region Syd har hos Länsstyrelsen begärt revidering av tidigare beslut och föreskrifter
avseende byggfritt avstånd utmed allmänna vägar i Jönköpings län. Nu gällande beslut är fattat
1998.
Beslutsunderlag
- Trafikverkets begäran om revidering, daterad 2014-11-07, med bilagor.
Myndighetsnämnden beslutar
att inte ha några erinringar till Trafikverkets föreslagna förändringar.
Motivering till beslutet
Myndighetsnämnden har inga invändningar till Trafikverkets begäran om revidering av nu
gällande beslut och föreskrifter om "Uppförande av byggnad m.m inom visst avstånd från
vägområde". De föreslagna förändringarna från Trafikverket förändrar inte de nuvarande
förutsättningar för de angivna vägarna 30, 127 och 128 geonom Sävsjö kommun.
Upplysning
Lagrum
Beslutet skickas till
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 2014-12-18
§

270

Anmälan om undervisningsverksamhet och dess lokal gällande tillfällig
förskoleverksamhet, förskoleavdelning 1
Fastighet

KANTARELLEN 1

Sökande

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

Diarienummer

2014000809

Sammanfattning
Till myndighetsnämnden inkom er anmälan om er tillfälliga förskoleverksamhet och dess lokal den
2014-12-05.
Enligt inkomna uppgifter kommer förskoleverksamheten att bedrivas tillfälligt under år 2015.
Antal barn kommer inte att överskrida 10 barn och antal personal i verksamhetens lokaler är 2.
Ett nytt ventilationssystem kommer att installeras som är dimensionerade för antal personer som
vistas i lokalerna. Verksamheten kommer att ha tillgång till en toalett med handfat och extra ho.
Beslutsunderlag
- Anmälan om lokal, planritning, information om ventilationssystem
- Tjänsteskrivelse upprättad av Fiona Vader-Kok 2014-12-08
Myndighetsnämnden beslutar
att godkänna anmälan om lokal för tillfällig förskoleverksamhet, förskoleavdelning 1 på
fastigheten Kantarellen 1, samt
att ett dokumenterat egenkontrollprogram för verksamheten ska upprättas och vara
myndighetsförvaltningen tillhanda senast 6 veckor efter start av förskoleverksamheten.
Motivering till beslutet
Enligt 2 kap 3§ miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta
en åtgärd 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 ska vidtas så
snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön.
Upplysning
Myndighetsförvaltningen har konstaterat att 2 toaletter bör finnas för er förskoleverksamhet och att
ni bara ha tillgång till 1 toalett. 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 anmälan om lokal har ni dock beskrivit rutiner för toalettanvändningen samt städfrekvensen. Om
rutinerna följs och att lämpliga åtgärder sätts in vid risk för att olägenhet för människors hälsa
uppstår har myndighetsförvaltningen inget emot er tillfälliga förskoleverksamhet.
Förskoleavdelning 1 är en anmälningspliktig verksamhet enligt förordning (1998:899) ”om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd” 38 §.
Enligt förordningen (1998:901) ”om verksamhetsutövarens egenkontroll” ska anmälningspliktiga
Justering

Sävsjö kommun
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Utdragsbestyrkande

Sida 17 (32)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-12-18
verksamheter ha ett dokumenterat egenkontrollprogram därför ska en sådan upprättas för
verksamheten.
Aktuella ventilationsflöden i en lokal ska vara 7 liter/sekund/person.
Lagrum
Miljöbalken 2 kap. 1-3 §§
Förordningen (1998:901)
Beslutet skickas till
Sökanden
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-12-18
§

271

Anmälan om undervisningsverksamhet och dess lokal gällanden tillfällig
förskoleverksamhet på fastigheten förskoleavdelning 2.
Fastighet

KANTARELLEN 1

Sökande

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

Diarienummer

2014000808

Sammanfattning
Till myndighetsnämnden inkom er anmälan om er tillfälliga förskoleverksamhet och dess lokal den
2014-12-05.
Enligt inkomna uppgifter kommer förskoleverksamheten att bedrivas tillfälligt under år 2015.
Antal barn kommer inte att överskrida 10 barn och antal personal i verksamhetens lokaler är 2.
Ett nytt ventilationssystem kommer att installeras som är dimensionerade för antal personer som
vistas i lokalerna. Verksamheten kommer att ha tillgång till en toalett med handfat och extra ho.
Beslutsunderlag
- Anmälan om lokal, planritning, information om ventilationssystem.
- Tjänsteskrivelse upprättad av Fiona Vader-Kok 2014-12-08
Myndighetsnämnden beslutar
att godkänna anmälan om lokal för tillfällig förskoleverksamhet, förskoleavdelning 2 på
fastigheten Kantarellen 1, samt
att ett dokumenterat egenkontrollprogram för verksamheten ska upprättas och vara
myndighetsförvaltningen tillhanda senast 6 veckor efter start av förskoleverksamheten.
Motivering till beslutet
Enligt 2 kap 3§ miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta
en åtgärd 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 ska vidtas så
snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön.
Upplysning
Myndighetsförvaltningen har konstaterat att 2 toaletter bör finnas för er förskoleverksamhet och att
ni bara ha tillgång till 1 toalett. 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 anmälan om lokal har ni dock beskrivit rutiner för toalettanvändningen samt städfrekvensen. Om
rutinerna följs och att lämpliga åtgärder sätts in vid risk för att olägenhet för människors hälsa
uppstår har myndighetsförvaltningen inget emot er tillfälliga förskoleverksamhet.
Förskoleavdelning 2 är en anmälningspliktig verksamhet enligt förordning (1998:899) ”om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd” 38 §.
Enligt förordningen (1998:901) ”om verksamhetsutövarens egenkontroll” ska anmälningspliktiga
Justering
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-12-18
verksamheter ha ett dokumenterat egenkontrollprogram därför ska en sådan upprättas för
verksamheten.
Aktuella ventilationsflöden i en lokal ska vara 7 liter/sekund/person.
Lagrum
Miljöbalken 2 kap. 1-3 §§
Förordningen (1998:901)
Beslutet skickas till
Sökanden
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-12-18
§

272

Anmälan om undervisningsverksamhet och dess lokal gällanden tillfällig
förskoleverksamhet förskoleavdelning 3.
Fastighet

PINUTEN 18

Sökande

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

Diarienummer

2014000825

Sammanfattning
Till myndighetsnämnden inkom er anmälan om er tillfälliga förskoleverksamhet och dess lokal den
2014-12-05.
Enligt inkomna uppgifter kommer förskoleverksamheten att bedrivas tillfälligt under år 2015.
Antal barn kommer inte att överskrida 10 barn och antal personal i verksamhetens lokaler är 2.
Ett nytt ventilationssystem kommer att installeras som är dimensionerade för antal personer som
vistas i lokalerna. Verksamheten kommer att ha tillgång till en toalett med handfat och extra ho.
Beslutsunderlag
- Anmälan om lokal, planritning, information om ventilationssystem
- Tjänsteskrivelse upprättad av Fiona Vader-Kok 2014-12-08
Myndighetsnämnden beslutar
att godkänna anmälan om lokal för tillfällig förskoleverksamhet, förskoleavdelning 3 på
fastigheten Pinuten 18, samt
att ett dokumenterat egenkontrollprogram för verksamheten ska upprättas och vara
myndighetsförvaltningen tillhanda senast 6 veckor efter start av förskoleverksamheten.
Motivering till beslutet
Enligt 2 kap 3§ miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta
en åtgärd 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 ska vidtas så
snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön.
Upplysning
Myndighetsförvaltningen har konstaterat att 2 toaletter bör finnas för er förskoleverksamhet och att
ni bara ha tillgång till 1 toalett. 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 anmälan om lokal har ni dock beskrivit rutiner för toalettanvändningen samt städfrekvensen. Om
rutinerna följs och att lämpliga åtgärder sätts in vid risk för att olägenhet för människors hälsa
uppstår har myndighetsförvaltningen inget emot er tillfälliga förskoleverksamhet.
Förskoleavdelning 3 är en anmälningspliktig verksamhet enligt förordning (1998:899) ”om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd” 38 §.
Enligt förordningen (1998:901) ”om verksamhetsutövarens egenkontroll” ska anmälningspliktiga
Justering
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-12-18
verksamheter ha ett dokumenterat egenkontrollprogram därför ska en sådan upprättas för
verksamheten.
Aktuella ventilationsflöden i en lokal ska vara 7 liter/sekund/person.
Lagrum
Miljöbalken 2 kap. 1-3 §§
Förordningen (1998:901)
Beslutet skickas till
Sökanden
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-12-18
§

273

Anmälan om undervisningsverksamhet och dess lokal gällanden förskoleklassoch fritidsverksamhet
Fastighet

KARBASEN 1

Sökande

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

Diarienummer

2014000348

Sammanfattning
Till myndighetsnämnden inkom er anmälan om er undervisningsverksamhet i form av
förskoleklassverksamhet och fritidshem samt dess lokaler den 2014-12-05.
Enligt inkomna uppgifter kommer förskoleklass- och fritidsverksamhet att bedrivas.
Fritidsverksamheten beräknas omfatta cirka 35 elever/avdelning (2 avd.) och 3
personal/avdelning. Förskoleklassens verksamhet cirka 25 elever/avdelning (2 avd.) och 2
personal/avdelning.
5 toaletter finns tillgängligt för elever inom den nya utökade verksamheten och utöver detta finns
1 personaltoalett. Ventilationsflöden ska enligt uppgifter vara dimensionerade för antal personer i
respektive lokal.
Beslutsunderlag
- Anmälan om lokal, planritning
- Tjänsteskrivelse upprättad av Fiona Vader-Kok 2014-12-08
Myndighetsnämnden beslutar
att godkänna anmälan om lokal för undervisningsverksamhet i form av förskoleklassverksamhet
och fritidshem på fastigheten Karbasen 1, samt
att ett dokumenterat egenkontrollprogram för verksamheten ska upprättas och vara
myndighetsförvaltningen tillhanda senast 6 veckor efter start av förskoleklassverksamheten och
fritidshem.
Motivering till beslutet
Enligt 2 kap 3§ miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta
en åtgärd 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 ska vidtas så
snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön.
Upplysning
Vi har utgått från arbetsmiljöverket som beskriver att det bör finnas:
- 1 toalett per påbörjat 15:e barn för elever i klass ett till och med nio.
- Det ska finnas en separat personaltoalett, 1 toalett per påbörjat 15 personal.
Enligt ovanstående finns tillräckligt antal toaletter för max 75 elever och max 15 personal som
vistas samtidigt i den utökade tillbyggnationen.
Ventilationsflöden ska vara dimensionerade för antal personer i respektive lokal och bör vara 7
liter/sekund/person. Ventilationsflöden kommer att kontroleras innan verksamhetsstart.
Myndighetsförvaltningen har i dagsläge därför inget emot er undervisningsverksamhet i form av
Justering
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-12-18
förskoleklassverksamhet och fritidshem.
Är verksamhet är en anmälningspliktig verksamhet enligt förordning (1998:899) ”om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd” 38 §.
Enligt förordningen (1998:901) ”om verksamhetsutövarens egenkontroll” ska anmälningspliktiga
verksamheter ha ett dokumenterat egenkontrollprogram därför ska en sådan upprättas för
verksamheten.
Aktuella ventilationsflöden i en lokal ska vara 7 liter/sekund/person.
Lagrum
Miljöbalken 2 kap. 1-3 §§
Förordningen (1998:901)
Beslutet skickas till
Sökanden
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-12-18
§

274

Tidsbegränsat lov för ändrad användning till förskoleverksamhet (lgh 31E)
Fastighet

KANTARELLEN 1

Sökande

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

Diarienummer

2014000809

Sammanfattning
Barn- och utbildningsförvaltningen ansöker om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning till
förskoleverksamhetverk på fastigheten Kantarellen 1. Det är en tillfällig lösning i väntan på att
tillbyggnaden på Vallsjöskolan och Spången är klar.
Berörda grannar har fått möjligheten till att yttra sig i ärendet. Inga erinringar har kommit in till
myndighetsförvaltningens miljö- och byggenheten.
Beslutsunderlag
- Ansökan
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja tidsbegränsat bygglov för ändrad användning till förskolelokaler på fastigheten
Kantarellen 1 (lgh 31E) till och med 2015-12-31.
Motivering till beslutet
Det tidsbegränsade lovet kan beviljas då det rör sig om en förhållandevis kort tidsperiod samtidigt
som ett arbete med att hitta bra permanenta lösningar för förskole- och fritidsverksamheten i
kommunen har påbörjats och även kommit en bit på vägen.
Upplysning
Sökanden uppmanas till att, vid behov, inkomma med en ny ansökan om tidsbegränsat bygglov
för ny prövning innan tidsfristens utgång.
Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftningen inte
följs.
Lagrum
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap §§ 2 och 31 b samt 9 kap § 33
Beslutet skickas till
Sökanden
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-12-18
§

275

Tidsbegränsat lov för ändrad användning till förskoleverksamhet (lgh 35C)
Fastighet

KANTARELLEN 1

Sökande

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

Diarienummer

2014000808

Sammanfattning
Barn- och utbildningsförvaltningen ansöker om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning till
förskoleverksamhetverk på fastigheten Kantarellen 1. Det är en tillfällig lösning i väntan på att
tillbyggnaden på Vallsjöskolan och Spången är klar.
Berörda grannar har fått möjligheten till att yttra sig i ärendet. Inga erinringar har kommit in till
myndighetsförvaltningens miljö- och byggenheten.
Beslutsunderlag
- Ansökan
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja tidsbegränsat bygglov för ändrad användning till förskolelokaler på fastigheten
Kantarellen 1 (lgh 35C) till och med 2015-12-31.
Motivering till beslutet
Det tidsbegränsade lovet kan beviljas då det rör sig om en förhållandevis kort tidsperiod samtidigt
som ett arbete med att hitta bra permanenta lösningar för förskole- och fritidsverksamheten i
kommunen har påbörjats och även kommit en bit på vägen.
Upplysning
Sökanden uppmanas till att, vid behov, inkomma med en ny ansökan om tidsbegränsat bygglov
för ny prövning innan tidsfristens utgång.
Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftningen inte
följs.
Lagrum
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap §§ 2 och 31 b samt 9 kap § 33
Beslutet skickas till
Sökanden
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-12-18
§

276

Uppförande av skärmtak över slamplatta
Fastighet

EKSJÖHOVGÅRD 8:17

Sökande

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

Diarienummer

2014000785

Sammanfattning
Sävsjö kommun ansöker om bygglov för skärmtak över befintlig slamplatta på fastigheten
Eksjöhovgård 8:17 (reningsverket).
Det planerade skärmtaket är ingen avvikelse mot den gällande detaljplanen.
Trafikverket har berettts möjlighet att yttra sig eftersom byggnaden placeras cirka 27 meter från
järnvägsspårets mitt.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2014-12-09
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för skärmtak.
Motivering till beslutet
Myndighetsnämnden finner inga hinder för byggnationen av skärmtaket.
Byggnationen följer gällande detaljplan som skärmtaket planeras bygga 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.
Trafikverkets yttrande:
Fastigheten ligger utmed järnvägen. Aktuellt järnvägsstråk, Södra Stambanan, är utpekat som
riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8 § miljöbalken. Områden som är av riksintresse för
kommunikationer ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller
utnyttjandet av anläggningen. Åtgärden bedöms inte inverka menligt på riksintresset.
Generellt bör ny bebyggelse inte tillåtas inom ett område på 30 meter från järnvägen. Verksamhet
som inte är störningskänslig och där människor endast tillfälligtvis vistas t.ex. parkering, garage
eller förråd, kan dock finnas inom 30 meter från spårmitt.
Enligt ansökan placeras byggnationen ca 27 meter från järnvägen. Trafikverket har inga
synpunkter på skärmtakets placering.
Under förutsättning att utformning och placering sker enligt ansökan har Trafikverket inte
synpunkter på att bygglov ges.
Lagrum
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap § 2
Beslutet skickas till
Sökanden
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-12-18
§

277

Uppförande av väderskydd över granulat
Fastighet

EKSJÖHOVGÅRD 7:24

Sökande

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

Diarienummer

2014000822

Sammanfattning
Sökanden önskar uppföra ett tält på fastigheten Eksjöhovgård 7:24. Det planerade tältet som ska
användas som väderskydd över stenmaterial är 8,69 meter högt. Åtgärden innebär en avvikelse
från gällande detaljplan. Tillåten byggnadshöjd inom området är sju meter. Berörda sakägare har
fått möjlighet att yttra sig i ärendet. Inga erinringar har kommit in till myndighetsnämndens miljöoch byggenhet.
Beslutsunderlag
-Ansökan
-Fotografier tagna 2014-12-09
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för uppförande av väderskydd samt
att godkänna åtgärden som en mindre avvikelse från detaljplanen.
Motivering till beslutet
Uppförandet av byggnaden innebär en avvikelse mot gällande detaljplan. Myndighetsnämnden
menar att bygglov kan beviljas och att åtgärden kan godkännas som en liten avvikelse mot
detaljplan eftersom berörda grannar inte haft något att erinra, samtidigt som avvikelsen kan anses
vara förenlig med planens syfte.
Upplysning
Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år
från dagen för beslutet om lov.
Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftningen inte
följs.
Lagrum
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap § 2 samt 9 kap § 31 b
Beslutet skickas till
Sökanden
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-12-18
§

278

Strandskyddsdispens för uppförande av fritidshus
Fastighet

STORA KRÅKHULT 1:10

Sökande

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

Diarienummer

2014000754

Sammanfattning
Sökande ansöker om strandskyddsdispens för att uppföra ett fritidshus på sin fastighet.
Byggnaden planeras byggas 70 meter från sjön Övingen samt inom 30 meter från sitt bostadshus.
Området omfattas av det dokument om landsbygdsutveckling i strandnära läge som
kommunfullmäktige har antagit.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Karta
- Fotografier tagna 2014-11-10
Myndighetsnämnden beslutar
att upphäva myndighetsnämdens tidigare beslut, daterat 2014-11-20 § 251,
att bevilja strandskyddsdispens i enlighet med miljöbalkens kap 7 § 18 b för uppförande av
fritidshus och
att tomtplatsavgränsning enligt bifogad karta ska gälla i framtiden.
Motivering till beslutet
Dispens ges i enlighet med miljöbalken, 7 kap §§ 18 d, 18c punkt 1, då ansökan berör ett område
för landsbygdsutveckling i strandnära läge. Fritidshuset kommer att uppföras i anslutning till sitt
enbostadshus vilket på så vis kan antas att området redan tagits i anspråk. Det kan också anses
vara av sådant slag att det har en begränsad omfattning vilket gör att strandskyddets syften
fortfarande långsiktigt tillgodoses. Växt- och djurliv bedöms inte påverkas i någon större
utsträckning.
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, 18 d och 18 e
Beslutet skickas till
Sökanden
Länsstyrelsen

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-12-18
§

279

Villkorsbesked för ombyggnation av fastigheten Köpmannen 10 i 3 plan för
företagshälsovård.
Fastighet

KÖPMANNEN 10

Sökande

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

Diarienummer

2014000838

Sammanfattning
Sökanden har för avsikt att inreda sin byggnad på fastigheten Köpmannen 10 i tre plan med
verksamhet inriktad på företagshälsovård. Enligt PBF kap. 3 § 4 ska en byggnad om det behövs
enligt 8 kap. 1 § 3 plan- och bygglagen (2010:900) vara tillgänglig och användbar för personer
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, ska byggnaden vara försedd med en eller flera
hissar eller andra lyftanordningar.
Byggherren önskar göra avsteg från hisskrav.
Beslutsunderlag
- Ansökan
Myndighetsnämnden beslutar
att inte bevilja avsteg från hisskrav vid ombyggnation av fastigheten Köpmannen 10.
Motivering till beslutet
Enligt PBL kap. 8 § 1 punkt 3 ska en byggnad vara tillgänlig och använbar för personer med
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Eller som det står i PBL kap. 8 § 2, om inte annat följer
av detta kapitel eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 2 § ska kraven i 1 §
uppfyllas på så sätt att de,
1. vid nybyggnad uppfylls hela byggnaden,
2. vid ombyggnad uppfylls för hela byggnaden eller, om detta inte är rimligt, den
betydande och avgränsade del av byggnaden påtagligt förnyas genom ombyggnaden, och
3. vid annan ändring av en byggnad än ombyggnad uppfylls i fråga om ändringen.
I det här fallet rör det sig uppenbart om en ombyggnad eftersom bottenplan och 1:a planet
förbinds med en invändig trappa.
Upplysning
Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden i ett
villkorsbesked redovisa sin bedömning i fråga om åtgärden kan antas komma att bli föremål för
villkor för att uppfylla kraven i 8 kap. 1 och 2 §§.
Ett sådant villkorsbesked är inte bindande.
Lagrum
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 8 kap. §§ 1, 2, 4,
9 kap. § 19 samt 16 kap § 2.
Plan- och byggförordningen (SFS 2013:338) 3 kap. § 4.
Beslutet skickas till
Sökanden (besvärshänvisning)
Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-12-18
§

280

Föreläggande om vite
Fastighet

SÄVSJÖ 12:20

Sökande

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

Diarienummer

2010000282

Sammanfattning
Miljö- och byggförvaltningen i Sävsjö kommun har konstaterat att byggnaden och tomten på
fastigheten Sävsjö 12:20, i Sävsjö är i ett ovårdat skick. Byggnaden användes tidigare som
vattentorn och har ett kulturhistoriskt och ett teknikhistoriskt värde.
Vid besök på fastigheten 2010-05-11 konstaterades brister i byggnadens yttre. Bland annat
trasiga fönsterrutor och ett eftersatt tak. På tomten fanns skräp och glas från de trasiga
fönsterrutorna. Byggnaden och tomten anses inte hålla ett
vårdat skick. I ett brev daterat 2010-06-14 uppmanades fastighetsägaren att åtgärda bristerna
senast 2010-10-01.
Efter samtal från allmänheten görs 2012-06-01 ett nytt tillsynsbesök på fastigheten. Där det kan
konstateras att de påtalade åtgärdena inte har genomförts.
Ett kommuniceringsbrev gällande förslag till föreläggande med vite innehållande 6 åtgärdspunkter
skickas 2012-07-02 till fastighetsägaren. Fastighetsägaren hörde av sig telefonledes till
förvaltningen med förslag till åtgärder. Fastighetsägaren uppmanades att skriftligen lämna in
åtgärdsförslag. Miljö- och byggförvaltningen gjorde ett nytt tillsynsbesök 2013-10-17. De 6
åtgärdspunkter från kommuniceringsbrevet är fortfarande inte åtgärdade.
Beslutsunderlag
- Kommunicering av föreläggande upprättat av Maria Thulin, 2012-07-02.
- Fotografier tagna 2012-06-01
- Fotografier tagna 2013-10-17
- Mark- och miljödomstolen, 2014-12-15, Dom gällande vite.
Myndighetsnämnden beslutar
att upphäva tidigare beslut 2013-10-17 § 107 samt
att förelägga fastighetsägaren till fastigheten Sävsjö 12:20 i Sävsjö kommun, xx, i enlighet med
tidigare skrivelse "Kommunicering av föreläggande" daterad 2012-07-02 dnr: 2010000282.
Motivering till beslutet
Fastighetsägaren har inte följt uppmaningarna från miljö- och byggförvaltningen angående
fastigheten Sävsjö 12:20 utseende.
Upplysning
Om fastighetsägaren inte följer föreläggandet kan myndighetsnämnden besluta att åtgärdena ska
genomföras på den försumliges beskostnad.
Lagrum
Plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap 15 §, 11 kap 19 §, 11 kap 27 §, 11 kap 37 §

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-12-18
Beslutet skickas till
Fastighetsägare (besvärshänvisning)

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-12-18

Justering

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

Utdragsbestyrkande

