Myndighetsnämnden
Protokollsdatum

2017-05-11

Plats och tid

Tillväxthuset, Sävsjö

2017-05-11

Beslutande

Ordinarie ledamöter:
Sten-Åke Claesson (c)
Bengt Mattsson (kd)
Bo Nilvall (m)
Hazze Eklöf (s)
Per-Otto Ivarsson (s)
Kenneth Jonasson (sd)
Leif Hultgren (kd)

Övriga deltagare

Magdalena Gustafsson, sekreterare
Maria Thulin, förvaltningschef
Martina Hornwall, miljöinspektör, §§ 67-78
Dan Renquist, miljöinspektör, §§ 67-78
Daniel Karlsson, (kd), ej tjänstgörande ersättare

Utses att justera

Kenneth Jonasson (sd)

Justeringens
plats och tid

Tillväxthuset, 2017-05-18 kl. 15.00

Underskrifter

Sekreterare

13:00 - 16:30

Paragrafer

67 - 86

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

Myndighetsnämnd

Sammanträdesdatum

2017-05-11

Datum för
anslagsuppsättande

2017-05-19

Förvaringsplats
för protokollet

Myndighetsnämndens kansli

Datum för
anslagsnedtagande

2017-06-09

Underskrift
Magdalena Gustafsson, sekreterare

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 2 (32)

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 67

2017-05-11

Diarienummer:

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

Sammanfattning
Av miljö- och byggenheten meddelade beslut gällande livsmedelsärenden, miljö- och
hälsoskyddsärenden samt byggärenden.

Beslutsunderlag
- Delegationsbeslut från myndighetsförvaltningen, daterade från 2017-03-28 till och med 2017-05-02.

Myndighetsnämnden beslutar
att anse delegationsbesluten föredragna.

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 68

Diarienummer:

Sida 3 (32)

2017-05-11

2015000289

Beslut om vitesföreläggande gällande enskilt avlopp
Fastighet

LÖNELID 1:8

Fastighetsägare

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

Sammanfattning
Myndighetsförvaltningen har genomfört en avloppsinventering på fastigheten Lönelid 1:8 den 201410-20. Vid inventeringen framkom följande:
Avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn. Den efterföljande reningen består av en
stenkista och uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. I huset på fastigheten finns
vattentoalett samt BDT-avlopp. Huset används som fritidsbostad.

Beslutsunderlag
- Föreläggande om förbud 2015-03-27
- Förslag till beslut upprättat 2017-01-26

Myndighetsnämnden beslutar
att vid vite om 50 000 kr att förbjuda xx att från och med den 1 juni 2018 släppa ut avloppsvatten från
wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten Lönelid 1:8 i Sävsjö
kommun.

Motivering till beslut
Avloppsvattnet som släpps ut har enbart genomgått slamavskiljning. Den efterföljande rening som
sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 §
miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande
vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Myndighetsnämnden bedömer att befintlig avloppsanläggning på fastigheten
Lönelid 1:8 inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Enligt prioriteringsordningen för enskilda
avlopp i Sävsjö kommun, framgår att wc-avlopp från bostad inte får släppas ut till avloppsanläggning
med osäker efterföljande rening ett till två år efter att brist konstateras. Av den anledningen har
myndighetsnämnden tidigare beslutat att från och med den 31 december 2016 förbjuda utsläpp av
avloppsvatten från fastigheten Lönelid 1:8. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter
den 31 december 2016 förenas förbudet med ett vite.
Myndighetsnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är
rimlig i förhållande till nyttan.

Upplysning
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på
fastigheten Lönelid 1:8 måste en ny avloppsanläggning inrättas och vara färdigställd senast den 1
juni 2018. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport
inkommit.

Lagrum
Miljöbalken 26 kap 9 §
Justering

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

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum

Sida 4 (32)

2017-05-11

Miljöbalken 9 kap 7 § och 1 § punkt 1
Miljöbalken 2 kap 3 §
Prop. 1997/98:45, del II, s. 107
Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten
(HVMFS 2016:17)

Beslutet skickas till
Fastighetsägare (besvärshänvisning)

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 69

Diarienummer:

Sida 5 (32)

2017-05-11

2014000657

Beslut om vitesföreläggande gällande enskilt avlopp
Fastighet

HOLMA 1:7

Fastighetsägare

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

Sammanfattning
Myndighetsförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten Holma 1:7 den 2014-0923. Vid inventeringen framkom följande:
Avloppsanläggningen består av en enkammarbrunn. Den efterföljande reningen består av en
stenkista och uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå.
I huset på fastigheten finns vattentoalett samt BDT-avlopp. Fastighetsägaren uppgav vid besöket att
fastigheten står obebodd. Myndighetsförvaltningen har inte fått in någon kopia på anmälan om
obebodd fastighet från Njudungs Energi Sävsjö som kan styrka detta.

Beslutsunderlag
- Föreläggande om förbud 2014-09-23
- Förslag till beslut upprättat 2017-01-26

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

Motivering till beslut
Avloppsvattnet som släpps ut har enbart genomgått slamavskiljning. Den efterföljande rening som
sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 §
miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande
vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Myndighetsnämnden bedömer att befintlig avloppsanläggning på fastigheten
Holma 1:7 inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Enligt prioriteringsordningen för enskilda
avlopp i Sävsjö kommun, framgår att wc-avlopp från bostad inte får släppas ut till avloppsanläggning
med osäker efterföljande rening ett till två år efter att brist konstateras. Av den anledningen har
myndighetsnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 oktober 2016 förbjuda utsläpp av
avloppsvatten från fastigheten Holma 1:7. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter
den 1 oktober 2016 förenas förbudet med ett vite.
Myndighetsnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är
rimlig i förhållande till nyttan.

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

Lagrum
Justering

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

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum

Sida 6 (32)

2017-05-11

Miljöbalken 26 kap 9 §
Miljöbalken 9 kap 7 § och 1 § punkt 1
Miljöbalken 2 kap 3 §
Prop. 1997/98:45, del II, s. 107
Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten
(HVMFS 2016:17)

Beslutet skickas till
Fastighetsägare (besvärshänvisning)

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 70

Diarienummer:

Sida 7 (32)

2017-05-11

2014000675

Beslut om vitesföreläggande gällande enskilt avlopp
Fastighet

TORALIDEN 1:2

Fastighetsägare

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

Sammanfattning
Myndighetsförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten Toraliden 1:2 den 2014-0930. Vid inventeringen framkom följande:
Avloppsanläggningen består av två stycken seriekopplade enkammarbrunnar med direktutsläpp i
dike och uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå.
I huset på fastigheten finns vattentoalett samt BDT-avlopp. Huset används som permanentbostad för
en person.
Fastighetsägarna har i ett yttrande till myndighetsförvaltningen begärt uppskov med att åtgärda den
enskilda avloppsanläggningen på fastigheten till 1 juni 2019. Uppskov begärs på grund av
hälsorelaterade skäl samt den lilla belastningen på avloppsanläggningen.

Beslutsunderlag
- Föreläggande om förbud 2014-09-30
- Förslag till beslut upprättat 2017-01-26
- Yttrande från fastighetsägare 2017-02-21

Myndighetsnämnden beslutar
att vid vite om 50 000 kr att förbjuda xx att från och med den 1 juni 2019 släppa ut avloppsvatten från
wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten Toraliden 1:2 i Sävsjö
kommun.

Motivering till beslut
Avloppsvattnet som släpps ut har enbart genomgått slamavskiljning. Den efterföljande rening som
sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 §
miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande
vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Myndighetsnämnden bedömer att befintlig avloppsanläggning på fastigheten
Toraliden 1:2 inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Enligt prioriteringsordningen för enskilda
avlopp i Sävsjö kommun, framgår att wc-avlopp från bostad inte får släppas ut till avloppsanläggning
med osäker efterföljande rening ett till två år efter att brist konstateras. Av den anledningen har
myndighetsnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 oktober 2016 förbjuda utsläpp av
avloppsvatten från fastigheten Toraliden 1:2. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används
efter den 1 oktober 2016 förenas förbudet med ett vite.
Myndighetsnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är
rimlig i förhållande till nyttan.

Upplysning
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på
fastigheten Toraliden 1:2 måste en ny avloppsanläggning inrättas och vara färdigställd senast den 1
Justering

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

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum

Sida 8 (32)

2017-05-11

juni 2019. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport
inkommit.

Lagrum
Miljöbalken 26 kap 9 §
Miljöbalken 9 kap 7 § och 1 § punkt 1
Miljöbalken 2 kap 3 §
Prop. 1997/98:45, del II, s. 107
Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten
(HVMFS 2016:17)

Beslutet skickas till
Fastighetsägarna (besvärshänvisning)

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 71

Diarienummer:

Sida 9 (32)

2017-05-11

2015000032

Beslut om vitesföreläggande gällande enskilt avlopp
Fastighet

VALLSJÖ 3:10

Fastighetsägare

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

Sammanfattning
Myndighetsförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten Vallsjö 3:10 den 2014-0613. Vid inventeringen framkom följande:
Avloppsanläggningen består av trekammarbrunn med en gammal infiltration som efterföljande rening
och uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå.
I huset på fastigheten finns vattentoalett samt BDT-avlopp. Huset används som permanentbostad.

Beslutsunderlag
- Föreläggande om förbud 2015-01-21
- Förlängt tidsintervall avlopp 2015-05-12
- Beslut angående skyddsnivå för enskilt avlopp 2016-07-04
- Förslag till beslut upprättat 2017-01-26
- Yttrande från fastighetsägare 2017-02-27

Myndighetsnämnden beslutar
att vid vite om 50 000 kr att förbjuda xx att från och med den 1 juni 2018 släppa ut avloppsvatten från
wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten Vallsjö 3:10 i Sävsjö
kommun.

Motivering till beslut
Avloppsvattnet som släpps ut har enbart genomgått slamavskiljning. Den efterföljande rening som
sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 §
miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande
vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Myndighetsnämnden bedömer att befintlig avloppsanläggning på fastigheten
Vallsjö 3:10 inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Enligt prioriteringsordningen för enskilda
avlopp i Sävsjö kommun, framgår att wc-avlopp från bostad inte får släppas ut till avloppsanläggning
med osäker efterföljande rening ett till två år efter att brist konstateras. Av den anledningen har
myndighetsnämnden tidigare beslutat att från och med den 31 december 2016 förbjuda utsläpp av
avloppsvatten från fastigheten Vallsjö 3:10. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter
den 31 januari 2016 förenas förbudet med ett vite.
Myndighetsnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är
rimlig i förhållande till nyttan.

Upplysning
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på
fastigheten Vallsjö 3:10 måste en ny avloppsanläggning inrättas och vara färdigställd senast den 1
juni 2018. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport
inkommit.
Justering

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

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum

Sida 10 (32)

2017-05-11

Lagrum
Miljöbalken 26 kap 9 §
Miljöbalken 9 kap 7 § och 1 § punkt 1
Miljöbalken 2 kap 3 §
Prop. 1997/98:45, del II, s. 107
Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten
(HVMFS 2016:17)

Beslutet skickas till
Fastighetsägarna (besvärshänvisning)

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 72

Diarienummer:

Sida 11 (32)

2017-05-11

2015000099

Beslut om vitesföreläggande gällande enskilt avlopp
Fastighet

SKÄRSJÖ 4:13

Fastighetsägare

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

Sammanfattning
Myndighetsförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten Skärsjö 4:13 den 2014-0704. Vid inventeringen framkom följande:
Avloppsanläggningen består av trekammarbrunn med en förmodad stenkista som efterföljande
rening och uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå.
I huset på fastigheten finns vattentoalett samt BDT-avlopp. Huset används som fritidsbostad.

Beslutsunderlag
- Föreläggande om förbud 2015-02-10
- Förslag till beslut upprättat 2017-02-07

Myndighetsnämnden beslutar
att vid vite om 50 000 kr att förbjuda xx att från och med den 1 juni 2018 släppa ut avloppsvatten från
wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten Skärsjö 4:13 i Sävsjö
kommun.

Motivering till beslut
Avloppsvattnet som släpps ut har enbart genomgått slamavskiljning. Den efterföljande rening som
sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 §
miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande
vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Myndighetsnämnden bedömer att befintlig avloppsanläggning på fastigheten
Skärsjö 4:13 inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Enligt prioriterings-ordningen för enskilda
avlopp i Sävsjö kommun, framgår att wc-avlopp från bostad inte får släppas ut till avloppsanläggning
med osäker efterföljande rening ett till två år efter att brist konstateras. Av den anledningen har
myndighetsnämnden tidigare beslutat att från och med den 31 december 2016 förbjuda utsläpp av
avloppsvatten från fastigheten Skärsjö 4:13. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används
efter den 31 januari 2016 förenas förbudet med ett vite.
Myndighetsnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är
rimlig i förhållande till nyttan.

Upplysning
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på
fastigheten Skärsjö 4:13 måste en ny avloppsanläggning inrättas och vara färdigställd senast den 1
juni 2018. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport
inkommit.

Lagrum
Justering

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

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum

Sida 12 (32)
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Miljöbalken 26 kap 9 §
Miljöbalken 9 kap 7 § och 1 § punkt 1
Miljöbalken 2 kap 3 §
Prop. 1997/98:45, del II, s. 107
Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten
(HVMFS 2016:17)

Beslutet skickas till
Fastighetsägarna (besvärshänvisning)

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 73

Diarienummer:

Sida 13 (32)

2017-05-11

2012000442

Beslut om vitesföreläggande gällande enskilt avlopp
Fastighet

PORSAMÅLEN 1:1

Fastighetsägare

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

Sammanfattning
Myndighetsförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten Porsamålen 1:1 den 201208-15. Vid inventeringen framkom följande:
Avloppsanläggningen består av enkammarbrunn med en stenkista som efterföljande rening och
uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå.
I huset på fastigheten finns vattentoalett samt BDT-avlopp. Huset används som fritidsbostad.

Beslutsunderlag
- Föreläggande om förbud 2012-10-11
- Förslag till beslut upprättat 2017-02-07

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

Motivering till beslut
Avloppsvattnet som släpps ut har enbart genomgått slamavskiljning. Den efterföljande rening som
sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 §
miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande
vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Myndighetsnämnden bedömer att befintlig avloppsanläggning på fastigheten
Porsamålen 1:1 inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Enligt prioriteringsordningen för
enskilda avlopp i Sävsjö kommun, framgår att wc-avlopp från bostad inte får släppas ut till
avloppsanläggning med osäker efterföljande rening ett till två år efter att brist konstateras. Av den
anledningen har myndighetsnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 december 2014
förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten Porsamålen 1:1. Eftersom avloppsanläggningen
fortfarande används efter den 1 december 2014 förenas förbudet med ett vite.
Myndighetsnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är
rimlig i förhållande till nyttan.

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

Lagrum
Justering

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

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum

Sida 14 (32)

2017-05-11

Miljöbalken 26 kap 9 §
Miljöbalken 9 kap 7 § och 1 § punkt 1
Miljöbalken 2 kap 3 §
Prop. 1997/98:45, del II, s. 107
Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten
(HVMFS 2016:17)

Beslutet skickas till
Fastighetsägarna (besvärshänvisning)

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 74

Diarienummer:

Sida 15 (32)

2017-05-11

2015000228

Beslut om vitesföreläggande gällande enskilt avlopp
Fastighet

ÄLMESÅS 1:8

Fastighetsägare

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

Sammanfattning
Myndighetsförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten Älmesås 1:8 den 2014-0804. Vid inventeringen framkom följande:
Avloppsanläggningen består av trekammarbrunn med en gammal infiltration som efterföljande rening
och uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå.
I huset på fastigheten finns vattentoalett samt BDT-avlopp. Huset används som permanentbostad.

Beslutsunderlag
- Föreläggande om förbud 2015-03-06
- Förslag till beslut upprättat 2017-02-07

Myndighetsnämnden beslutar
att vid vite om 50 000 kr att förbjuda xx att från och med den 1 juni 2019 släppa ut avloppsvatten från
wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten Älmesås 1:8 i Sävsjö
kommun.

Motivering till beslut
Avloppsvattnet som släpps ut har enbart genomgått slamavskiljning. Den efterföljande rening som
sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 §
miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande
vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Myndighetsnämnden bedömer att befintlig avloppsanläggning på fastigheten
Älmesås 1:8 inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Enligt prioriteringsordningen för enskilda
avlopp i Sävsjö kommun, framgår att wc-avlopp från bostad inte får släppas ut till avloppsanläggning
med osäker efterföljande rening ett till två år efter att brist konstateras. Av den anledningen har
myndighetsnämnden tidigare beslutat att från och med den 31 december 2016 förbjuda utsläpp av
avloppsvatten från fastigheten Älmesås 1:8. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används
efter den 31 januari 2016 förenas förbudet med ett vite.
Myndighetsnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är
rimlig i förhållande till nyttan.

Upplysning
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på
fastigheten Älmesås 1:8 måste en ny avloppsanläggning inrättas och vara färdigställd senast den 1
juni 2019. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport
inkommit.

Lagrum
Justering

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

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum

Sida 16 (32)

2017-05-11

Miljöbalken 26 kap 9 §
Miljöbalken 9 kap 7 § och 1 § punkt 1
Miljöbalken 2 kap 3 §
Prop. 1997/98:45, del II, s. 107
Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten
(HVMFS 2016:17)

Beslutet skickas till
Fastighetsägarna (besvärshänvisning)

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 75

Diarienummer:

Sida 17 (32)

2017-05-11

2016000307

Beslut om vitesföreläggande gällande enskilt avlopp
Fastighet

SKÄRSJÖ 4:17

Fastighetsägare

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

Sammanfattning
Myndighetsförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten Skärsjö 4:17 den 2014-0806. Vid inventeringen framkom följande:
Avloppsanläggningen består av trekammarbrunn med en stenkista som efterföljande rening och
uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå.
I huset på fastigheten finns vattentoalett samt BDT-avlopp. Huset används som fritidsbostad.

Beslutsunderlag
- Föreläggande om förbud 2016-04-04
- Förslag till beslut upprättat 2017-02-07

Myndighetsnämnden beslutar
att vid vite om 50 000 kr att förbjuda xx att från och med den 1 juni 2018 släppa ut avloppsvatten från
wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten Skärsjö 4:17 i Sävsjö
kommun.

Motivering till beslut
Avloppsvattnet som släpps ut har enbart genomgått slamavskiljning. Den efterföljande rening som
sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 §
miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande
vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Myndighetsnämnden bedömer att befintlig avloppsanläggning på fastigheten
Skärsjö 4:17 inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Enligt prioriteringsordningen för enskilda
avlopp i Sävsjö kommun, framgår att wc-avlopp från bostad inte får släppas ut till avloppsanläggning
med osäker efterföljande rening ett till två år efter att brist konstateras. Av den anledningen har
myndighetsnämnden tidigare beslutat att från och med den 31 december 2016 förbjuda utsläpp av
avloppsvatten från fastigheten Skärsjö 4:17. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används
efter den 31 december 2016 förenas förbudet med ett vite.
Myndighetsnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är
rimlig i förhållande till nyttan.

Upplysning
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på
fastigheten Skärsjö 4:17 måste en ny avloppsanläggning inrättas och vara färdigställd senast den 1
juni 2018. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport
inkommit.

Lagrum
Justering

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

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum

Sida 18 (32)

2017-05-11

Miljöbalken 26 kap 9 §
Miljöbalken 9 kap 7 § och 1 § punkt 1
Miljöbalken 2 kap 3 §
Prop. 1997/98:45, del II, s. 107
Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten
(HVMFS 2016:17)

Beslutet skickas till
Fastighetsägarna (besvärshänvisning)

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 76

Diarienummer:

Sida 19 (32)

2017-05-11

2015000283

Beslut om vitesföreläggande gällande enskilt avlopp
Fastighet

STOCKARYD 1:44

Fastighetsägare

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

Sammanfattning
Myndighetsförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten Stockaryd 1:44 den 201411-07. Vid inventeringen framkom följande:
Avloppsanläggningen består av trekammarbrunn med en stenkista som efterföljande rening och
uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå.
I huset på fastigheten finns vattentoalett samt BDT-avlopp. Huset används som fritidsbostad.

Beslutsunderlag
- Föreläggande om förbud 2015-03-27
- Förslag till beslut upprättat 2017-02-07

Myndighetsnämnden beslutar
att vid vite om 50 000 kr att förbjuda xx att från och med den 1 juni 2018 släppa ut avloppsvatten från
wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten Stockaryd 1:44 i Sävsjö
kommun.

Motivering till beslut
Avloppsvattnet som släpps ut har enbart genomgått slamavskiljning. Den efterföljande rening som
sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 §
miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande
vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Myndighetsnämnden bedömer att befintlig avloppsanläggning på fastigheten
Stockaryd 1:44 inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Enligt prioriteringsordningen för
enskilda avlopp i Sävsjö kommun, framgår att wc-avlopp från bostad inte får släppas ut till
avloppsanläggning med osäker efterföljande rening ett till två år efter att brist konstateras. Av den
anledningen har myndighetsnämnden tidigare beslutat att från och med den 31 december 2016
förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten Stockaryd 1:44. Eftersom avloppsanläggningen
fortfarande används efter den 31 januari 2016 förenas förbudet med ett vite.
Myndighetsnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är
rimlig i förhållande till nyttan.

Upplysning
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på
fastigheten Stockaryd 1:44 måste en ny avloppsanläggning inrättas och vara färdigställd senast den
1 juni 2018. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport
inkommit.

Lagrum
Justering

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

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum

Sida 20 (32)

2017-05-11

Miljöbalken 26 kap 9 §
Miljöbalken 9 kap 7 § och 1 § punkt 1
Miljöbalken 2 kap 3 §
Prop. 1997/98:45, del II, s. 107
Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten
(HVMFS 2016:17)

Beslutet skickas till
Fastighetsägarna (besvärshänvisning)

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 77

Diarienummer:

Sida 21 (32)

2017-05-11

2015000291

Beslut om vitesföreläggande gällande enskilt avlopp
Fastighet

GRÄNÖ 1:4

Fastighetsägare

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

Sammanfattning
Myndighetsförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten Gränö 1:4 den 2014-1013. Vid inventeringen framkom följande:
Avloppsanläggningen består av trekammarbrunn med en gammal infiltration som efterföljande rening
och uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå.
I huset på fastigheten finns vattentoalett samt BDT-avlopp. Huset används som fritidsbostad.

Beslutsunderlag
- Föreläggande om förbud 2015-03-27
- Förslag till beslut upprättat 2017-02-07

Myndighetsnämnden beslutar
att vid vite om 50 000 kr att förbjuda xx att från och med den 1 juni 2018 släppa ut avloppsvatten från
wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten Gränö 1:4 i Sävsjö
kommun.

Motivering till beslut
Avloppsvattnet som släpps ut har enbart genomgått slamavskiljning. Den efterföljande rening som
sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 §
miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande
vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Myndighetsnämnden bedömer att befintlig avloppsanläggning på fastigheten
Gränö 1:4 inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Enligt prioriteringsordningen för enskilda
avlopp i Sävsjö kommun, framgår att wc-avlopp från bostad inte får släppas ut till avloppsanläggning
med osäker efterföljande rening ett till två år efter att brist konstateras. Av den anledningen har
myndighetsnämnden tidigare beslutat att från och med den 31 december 2016 förbjuda utsläpp av
avloppsvatten från fastigheten Gränö 1:4. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter
den 31 januari 2016 förenas förbudet med ett vite.
Myndighetsnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är
rimlig i förhållande till nyttan.

Upplysning
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på
fastigheten Gränö 1:4 måste en ny avloppsanläggning inrättas och vara färdigställd senast den 1 juni
2018. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport inkommit.

Lagrum
Miljöbalken 26 kap 9 §
Justering

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

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum

Sida 22 (32)

2017-05-11

Miljöbalken 9 kap 7 § och 1 § punkt 1
Miljöbalken 2 kap 3 §
Prop. 1997/98:45, del II, s. 107
Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten
(HVMFS 2016:17)

Beslutet skickas till
Fastighetsägarna (besvärshänvisning)

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 78

Diarienummer:

Sida 23 (32)

2017-05-11

2015000290

Beslut om vitesförläggande gällande enskilt avlopp
Fastighet

SVÄLTESTORP 1:9

Fastighetsägare

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

Sammanfattning
Myndighetsförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten Svältestorp 1:9 den 201410-14. Vid inventeringen framkom följande:
Avloppsanläggningen består av trekammarbrunn med en gammal infiltration som efterföljande rening
och uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå.
I huset på fastigheten finns vattentoalett samt BDT-avlopp. Huset används som fritidsbostad.

Beslutsunderlag
- Föreläggande om förbud 2015-03-27
- Förslag till beslut upprättat 2017-02-07

Myndighetsnämnden beslutar
att vid vite om 50 000 kr att förbjuda xx att från och med den 1 juni 2018 släppa ut avloppsvatten från
wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten Svältestorp 1:9 i Sävsjö
kommun.

Motivering till beslut
Avloppsvattnet som släpps ut har enbart genomgått slamavskiljning. Den efterföljande rening som
sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 §
miljöbalken.
Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande
vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.
Myndighetsnämnden bedömer att befintlig avloppsanläggning på fastigheten
Svältestorp 1:9 inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Enligt prioriteringsordningen för
enskilda avlopp i Sävsjö kommun, framgår att wc-avlopp från bostad inte får släppas ut till
avloppsanläggning med osäker efterföljande rening ett till två år efter att brist konstateras. Av den
anledningen har myndighetsnämnden tidigare beslutat att från och med den 31 december 2016
förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten Svältestorp 1:9. Eftersom avloppsanläggningen
fortfarande används efter den 31 januari 2016 förenas förbudet med ett vite.
Myndighetsnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är
rimlig i förhållande till nyttan.

Upplysning
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på
fastigheten Svältestorp 1:9 måste en ny avloppsanläggning inrättas och vara färdigställd senast den
1 juni 2018. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport
inkommit.

Lagrum
Justering

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

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum

Sida 24 (32)

2017-05-11

Miljöbalken 26 kap 9 §
Miljöbalken 9 kap 7 § och 1 § punkt 1
Miljöbalken 2 kap 3 §
Prop. 1997/98:45, del II, s. 107
Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten
(HVMFS 2016:17)

Beslutet skickas till
Fastighetsägare (besvärshänvisning)

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 25 (32)

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 79

Diarienummer:

2017-05-11

2017000188

Uppförande av LSS-boende samt rivning av befintlig byggnad
Fastighet

SPIKEN 2

Sökande

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

Sammanfattning
Sökanden önskar bygglov för LSS-boende på fastigheten Spiken 2.
Det är ett boende för ungdomar med särskilt stöd. Det finns en byggnad på plats idag som planeras
att rivas.
Byggnaden kommer bli en enplansbyggnad, med sex lägenheter samt ett gemensamhetsutrymme
och en personaldel. Ett mindre förråd kommer att byggas på fastigheten.

Beslutsunderlag
-Ansökan daterad 2017-04-18
-Fotografier tagna 2017-05-02

Myndighetsnämnden beslutar
att återremittera ärendet för vidare beredning.
Hazze Eklöf (s) och Leif Hultgren (kd) reserverar sig mot beslutet.
------------------------------------------------------------------------------Tjänstemannens förslag till beslut:
att bevilja bygglov för uppförande av LSS-boende samt rivning av befintlig byggnad.
Bo Nilvall (m) yrkar följande:
att återremittera ärendet för vidare beredning.
Ordförande ställer proposition på förslag till beslut från tjänsteman och yrkandet från Bo Nilvall (m)
och finner bifall för tjänstemannens förslag.
Omröstning
Den som vill bifalla tjänstemannens förslag röstar ja, den som vill bifalla Bo Nilvalls yrkande röstar
nej.
Omröstningsresultat
Sten-Åke Claesson (c), Hazze Eklöf (s), Leif Hultgren (kd) röstar ja. Bo Nilvall (m), Bengt Mattsson
(kd), Per-Otto Ivarsson (s) och Kenneth Jonasson (sd) röstar nej.

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

Beslutet skickas till
Sökanden
Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 26 (32)

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 80

Diarienummer:

2017-05-11

2017000150

Uppförande av garage samt rivning av befintligt garage
Fastighet

HARVEN 2

Sökande

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

Sammanfattning
Sökanden önskar bygglov för att få uppföra ett garage samt riva ett befintligt garage på sin fastighet.
Det är tänkt att riva befintligt garage samt att bygga upp ett nytt och något större garage på samma
plats.
Eftersom det nya garaget delvis hamnar på prickmark, mark som inte får bebyggas, så har berörda
sakägare beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har kommit in till myndighetnämndens
byggenhet.

Beslutsunderlag
- Ansökan daterad 2017-03-27
- Fotografier tagna 2017-05-02

Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för uppförande av garage samt rivning av befintligt garage.

Motivering till beslut
Uppförande av garaget innebär en avvikelse från gällande detaljplan. Myndighetsnämnden menar att
bygglov kan beviljas och att åtgärden kan godkännas som en liten avvikelse mot detaljplan eftersom
berörda grannar inte har haft något att erinra, samtidigt som att avvikelsen kan anses vara förenligt
med planens syften.

Upplysning
Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från
dagen för beslutet om lov.
Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftningen inte följs

Lagrum
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap § 2 samt 9 kap § 31 b

Beslutet skickas till
Sökanden

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 27 (32)

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 81

Diarienummer:

2017-05-11

2017000137

Ändrad användning av lokal till bostäder (ombyggnation)
Fastighet

KOPPARSLAGAREN 4

Sökande

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

Sammanfattning
Sökanden önskar bygglov för ändrad användning av lokal till bostäder på fastigheten Kopparslagaren
4. Byggherren planerar att bygga om lokalerna och inreda med fyra stycken lägenheter.
Idag används lokalerna som butikslokaler.

Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2017-05-02
- Yttrande avsteg från tillgänglighet av sökanden daterad 2017-05-10

Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för ändrad användning av lokal till bostad samt att bekläda fasaden mot söder
med fasadskiva.

Motivering till beslut
Myndighetsnämnden finner inga hinder för ombyggnationen. Åtgärden följer gällande detaljplan som
ombyggnationen planeras utföras på.
Avsteg från regeln 3:511 Tillgänglighet och användbarhet i byggnader enligt BBR 24 accepteras av
myndighetsnämnden då det finns synnerliga skäl med hänsyn till ändringens omfattning och
byggnadens förutsättningar. Även om man bygger till och placerar en hiss i tillbyggnaden så får man
ändå en halvtrappa upp till respektive lägenhet. Byggnadsnämnden får i enskilda fall medge mindre
avvikelser från föreskrifterna i Boverkrets byggregler (BFS 2011:26 1:21)

Upplysning
Byggnadens entréer uförs föreberedda för framtida trapphiss.
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

Beslutet skickas till
Sökanden

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 28 (32)

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 82

Diarienummer:

2017-05-11

2016000701

Beslut om att inkomma med en komplett anmälan om lokal
Fastighet

BRYGGAREN 3

Fastighetsägare

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

Sammanfattning
Ett beslut om att inkomma med en anmälan om lokal enligt 38 § förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd har delgivits barn- och utbildningsnämnden.
En anmälan om lokal har därefter inkommit till myndighetsförvaltningen, som dock saknar de flesta
väsentliga uppgifter och uppnår därmed inte till kraven i beslutet.
Myndighetsförvaltningen har begärt in en komplettering till anmälan. Komplettering har inte inkommit
till förvaltningen.

Beslutsunderlag
- Beslut om att inkomma med en anmälan om lokal 2016-10-24
- Anmälan om lokal 2016-11-02
- Begäran om komplettering 2017-02-06
- Påminnelse om komplettering 2017-02-16
- Förslag till beslut upprättat av Fiona Vader-Kok

Myndighetsnämnden beslutar
att förelägga xx följande;
att senast två veckor efter mottagandet av beslut inkomma med en komplett skriftligt anmälan om
lokal för den skolverksamheten som i dagsläge bedrivs på fastigheten Bryggaren 3 med adressen
Järnvägsgatan 11 i Sävsjö, Sävsjö kommun samt,
att beslutet förenas vid vite på 10 000 kronor.

Motivering till beslut
Enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd § 38 är det förbjudet att utan anmälan
driva eller arrangera förskola, öppen förskola, fritidshem, öppet fritidshem, förskoleklass, grundskola,
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasieårsskola, specialskola, sameskola, eller internationellskola.
Anmälan ska göras till den kommunala nämnden i den kommun där verksamheten avses bedrivas
eller arrangeras. Därför bedömer myndighetsnämnden att detta beslut är motiverat och ska gälla.

Upplysning
Lagrum
Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:889) § 38
Miljöbalken (1998:808) kap 26 § 9

Beslutet skickas till
Verksamhetsutövaren (besvärshänvisning)

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 29 (32)

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 83

Diarienummer:

2017-05-11

2016000701

Beslut om miljösanktionsavgift
Fastighet

BRYGGAREN 3

Verksamhetsutövare

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

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har utan anmälan om lokal bedrivit en öppen förskoleverksamhet på
fastigheten Bryggaren 3 med adress Västra Järnvägsgatan 11, Sävsjö kommun.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelsen upprättad av Fiona Vader-Kok, miljöinspektör, 2017-02-06

Myndighetsnämnden beslutar
att xx ska betala en miljösanktonsavgift med 3 000 kronor för att utan anmälan bedrivits öppen
förskoleverksamhet på fastigheten Bryggaren 3 med adress Västra Järnvägsgatan 11 i Sävsjö.

Motivering till beslut
Med hänsyn tagit till lagkraven bedöms det motiverad att en miljösanktion på 3 000 kronor ska
betalas av barn- och utbildningsnämnden, för att utan anmälan ha bedrivits en anmälningspliktig
verksamhet.

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

Lagrum
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd § 38
Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter kap 3 § 3

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

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 84

Diarienummer:

Sida 30 (32)

2017-05-11

2015000881

Installation av oljeavskiljare
Fastighet

EKSJÖHOVGÅRD 7:1

Verksamhetsutövare

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

Sammanfattning
Fordonstvätthallen på gatuförrådet har en oljeavskiljare som inte uppfyller kraven. Installation av
oljeavskiljare kommer efter upphandling att installeras med början 24 maj 2017 och beräknas klart i
slutet av augusti 2017. Gata/park önskar därför att tidigare beslut förlängs med 3 månader.

Beslutsunderlag
- Protokoll myndighetsnämnden 2016-08-25 § 119
- Skrivelse upprättad av Anna Wiksten, gata/parkchef, 2017-05-04

Myndighetsnämnden beslutar
att förlänga utförandetiden om åtgärder enligt nämndens tidigare beslut 2016-08-25 § 119 med 3
månader.

Beslutet skickas till
Verksamhetsutövare

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 31 (32)

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 85

Diarienummer:

2017-05-11

2017000233

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

Sammanfattning
Kommunerna inom RäddSam F har avtal tecknat med SOS Alarm avseende alarmeringstjänster.
Avtalet tecknades från 1 jan 2013 till 31 dec 2015 med möjlighet till förlängning i upp till två år.
Avtalen har förlängts att gälla till 31 dec 2017.
För närvarande pågår en utredning om hur 112 verksamheten i Sverige skall organiseras i framtiden.
Denna utredning, ”En samordnad alarmeringstjänst” (dagligt kallad ”112-utredningen”), skall
slutredovisas i sin helhet senast 31 oktober 2017.
Eftersom att nuvarande avtal mellan kommunerna i F-län och SOS Alarm löper ut 31 dec 2017 har
en arbetsgrupp tillsatts inom RäddSam F. Med anledning av pågående utredning och förväntat beslut
föreslås att nu gällande avtal förlängs att gälla för perioden 2018-01-01 till 2019-12-31 med möjlighet
till förlängning ytterligare 1+1 år.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse upprättad av Lars-Göran Andersson, räddningschef, 2017-05-11

Myndighetsnämnden beslutar
att ställa sig bakom förslaget till förlängning av gällande avtal mellan Sävsjö kommun och SOS Alarm
för perioden 2018-01-01--2019-12-31 med möjlighet till förlängning 1+1 år och ger arbetsgruppen
inom RäddSam F i uppdrag att för kommunen slutföra förhandlingarna med SOS Alarm.

Beslutet skickas till
Räddningstjänsten

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 32 (32)

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 86

2017-05-11

Diarienummer:

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

Beslutsunderlag
1. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2017-04-06; Samråd om underhållsröjning av ledningsgata,
Hökhult.
2. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2017-04-07; Samråd om förläggning av elkabel mellan
Västerkvarn och Horsaryd.
3. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2017-04-18; Tillstånd till att i djurpark förevisa älg.
4. Livsmedelsverket, Nyhetsbrev nr 1 2017.
5. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2017-04-24; Prövning av strandskyddsdispens på fastigheten
Holmatorp 1:3.
6. Länsstyrelsen i i Jönköpings län, 2017-04-26; Prövning av strandskyddsdispens på fastigheten
Rörvik 1:51.
7. Protokoll kommunfullmäktige, 2017-04-24; Revisionsberättelse 2016.
8. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2017-05-08; Överklagan av länsstyrelsens beslut på fastigheten
Vrigstads-Boda 3:1.

Justering

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

Utdragsbestyrkande

