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68§

Delegationsbeslut

att anse delegationsbesluten föredragna.

Meddelade beslut gällande miljö- och hälsoskyddsärenden, byggärenden, livsmedelsärenden samt 
trafikärenden.

- Delegationsbeslut, daterade från 2018-05-29 till och med 2018-08-13

Fastighet

Diarienummer:

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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69§

Skyttebana Skrapstad Sävsjö, Sävsjö kommun

att förelägga Skyttebana Skrapstad Sävsjö kommun med organisationsnummer 2120000563 om 
följande fösiktighetsmått:
1. Skjutbanan ska skötas enligt inlämnad anmälan.
2. Buller från verksamheten ska begärnsas, så att det utomhus vid närliggande bostäder inte ger 
upphov till högre inpulsljudnivå än följande riktvärden:
     60 dBAI helgfri måndag - fredag klockan 08:00 - 20.00
     60 dBAI lördag, söndag och helgdag klockan 08.00
     - 16.00
Övrig tid är skjutning inte tillåten.

3. Spridning av bly från skutbanorna ska begränsas och förhindras så långt som möjligt.
4. Minst sex veckor innan hela eller delar av verksamheten avvecklas ska det anmälas skiftligt till 
tillsynsmyndigheten
5. Massorna i bullervallen får inte innehålla förorenade ämnen över känslig markanvändning enligt 
Naturvårdsverket rapport 5976 Riktvärden för förorenad mark.

En anmälan har inkommit till Myndighetsförvaltningen om att anlägga en skjuthall med 10 
skjutplatser. Det finns en historik gällande en tidigare anmälan som gällde 20-30 skjutplatser. Av 
bullerutredningen framgår att riktvärderna klaras med god marginal. Övriga frågor kan också 
hanteras på ett godtagbart sätt.

- Anmälan
- Situationsplan
- Verksamhetsbeskrivning
- Rapport bullerutreding för planlagd skyttebana kaliber 22 Gevär 50 meter

Johnas Stranne

Eftersom skjutbanan kan drivas i enlighet med de krav som ställs på en skjutbana i 
Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2005:15 så bör skjutbana kunna drivas utan någon olägenhet 
för människor hälsa eller miljö.

Fastighet SKRAPSTAD 2:18

2 kap Miljöblaken (MB)
26 kap 19 § MB
26 kap 9§ MB

Diarienummer: 2013000366

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

Motivering till beslut

Upplysning

Lagrum

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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Hjärtlandavägen 9
576 80 Sävsjö

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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Protokollsdatum 2018-08-23

70§

Föreläggande att enligt inkommen MIFO fas 2 provtagningsplan, PMC 
cylinders

att PMC Cylinders AB (organisations nr 556136-4141) ska:
 -utföra provtagning på fastigheten Hantverkaren 3, Sävsjö kommun, enligt inkommen MIFO fas 2 

provtagningsplan som inkom 2017-11-16 med diarienummer 392/2007-426.
 -Den planerade undersökningen ska utföras i enlighet med MIFO fas 2 (Naturvårdsverktets rapport 

4918) och SGF:s fälthandbok, rapport 2:2013.
-Rapporten ska lämnas in till myndighetsförvaltningen, Sävsjö kommun, senast den 2018-11-30.
- Beslutet förenas med ett vite på 200 000 kronor.

 2008-01-31 inkom PMC Cylinders AB med en MIFO fas 1 rapport. Det framkom att det använts 
trikloretylen mellan 1974 och 1992. Företaget förbrukade <1m3 trikloretylen årligen utan återvinning 
av avfettningsmedlet. Det skedde även ett utsläpp av 25 L trikloretylen som snabbt sanerades. 
Utöver trikloretylen som förorening så syntes det vid besök, som nämns i MIFO fas 1 rapporten, att 
det läckte olja från skrot och spåncontainer till närliggande dike.

- Föreläggande upprättat av Dan Renquist 2017-11-22
- MIFO-fas 1 undersökning (2008-01-31)
- Tjänsteskrivelse upprättad av Dan Renqusti 2018-05-28

PMC Cylinders AB
Box 118
576 23 Sävsjö

Anledningen till att detta tas till nämnden är att PMC-Cylinders inte har inkommit med en 
provtagningsrapport innan det utsatta datumet i det förra föreläggandet. Därför upprättas ett 
nämndärende att igen förlägga PMC att inkomma med en provtagningsrapport samt belägga dem 
med 200 000 kronor i vite. Beloppet baseras på den ungefärliga summan som en provtagning kostar.

Fastighet HANTVERKAREN 3

2 kap. 3 § miljöbalken 
10 kap. 3 § miljöbalken 
26 kap. 9 § miljöbalken 
26 kap. 21 § miljöbalken 
26 kap. 22 § miljöbalken

Diarienummer: 2007000392

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

Motivering till beslut

Upplysning

Lagrum

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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71§

Föreläggande att ta fram en redovisning av tvätthallens funktion och 
utformning.

att återremittera ärendet för vidare handläggning.

Myndighetsnämnden tog ett beslut 2016-12-15 §199 (Dnr: 2015000883) angående tvätthallen på 
Charkuteristen 1. Detta beslut togs med hänsyn till utsläpp av föroreningar till natur och till 
kommunala reningsverk, men utan bevis för att vattnet och slammet verkligen kommer till det 
kommunala reningsverket eller släpps i naturen.

- Myndighetsnämndens beslut 2016-12-15 §199 (Dnr: 2015000883)
- Miljöinspektion daterad 2016-11-30
- Redovisning från verksamhetsutövaren 2018-08-06
- Tjänsteskrivelse upprättad av Dan Renquist 2018-05-28

-Bröderna Linders Åkeri AB, Gränsgatan 1, 576 36 Sävsjö.
-Bazzotto AB, Box 5152, 121 18 Johanneshov (Stockholm).

Myndighetsnämnden tog ett beslut 2016-12-15 §199 (Dnr: 2015000883) angående tvätthallen på 
Charkuteristen 1. Detta beslut togs med hänsyn till utsläpp av föroreningar till natur och till 
kommunala reningsverk, men utan bevis för att vattnet och slammet verkligen kommer till det 
kommunala reningsverket eller släpps i naturen. Ingen hänsyn togs heller till att det inte finns några 
analyser som visar på föroreningar i slammet eller spillvattnet.
Verksamhetsutövaren hävdar att endast invändig spolning av djurtranssportfordon sker på plats och 
att allt vatten rinner till sex slutna betongcisterner. Dessa cisterner ska enligt verksamhetsutövaren 
tömmas och skickas antingen till bönder eller biogasanläggningen i Sävsjö.
Vid besök på platsen noterades dessa sex betongcisterner, men funktionen kunde inte fastställas då 
anläggningen inte användes för tillfället.

Föregående förslag till beslut angående detta ärende anses ha presenterats för myndighetsnämnden 
med för lite information om anläggningen och hur den fungerar. Myndighetsförvaltningen föreslår att 
upphäva det föregående beslutet, förelägga Bröderna Linders att beskriva anläggningen, sedan ta 
ärendet för ett nytt beslut beroende på informationen från bolaget.

Fastighet CHARKUTERISTEN 1

2 kap. 2 § miljöbalken 
2 kap. 3 § miljöbalken

Diarienummer: 2015000883

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

Motivering till beslut

Upplysning

Lagrum

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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72§

Bestridande av byggnadsadress

att avstyrka bestridandet och att den nya adressen ska vara gällande.

Nämnden har tidigare tagit beslut om namn för ett antal gator inom ett planlagt område i Torset. I 
samband med detta har också byggnader utmed dessa gator fått nya belägenhetsadresser baserat 
på dessa gatunman. Fastighetsägarna för en av dessa fastigheter med ny adress motsätter sig 
förändringen och vill ha kvar sin ursprungliga adress.

Mail från fastighetsägarna

Fastighetsägarna:
Jonas och Anneli Lindkvist
Dansbanevägen 10
576 91 Sävsjö

Det är kommunen som fastställer belägenhetsadress. En av grunderna för adresser ska vara att det, 
så enkelt som möjligt , ska gå att hitta en aktuell adress. I synnerhet vid akuta räddningsinsatser. 
Finns det byggnader utmed en namngiven gata/väg så gäller normalt att adresser sätts utifrån 
denna. Hänsyn till enskilda önskemål kan beaktas i den mån de inte avviker från gällande praxis.

Fastighet TORSET 2:14

10 § Lag om lägenhetsregister

Diarienummer: 2018000405

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

Motivering till beslut

Upplysning

Lagrum

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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73§

Förhandsbesked för uppförande av enbostadshus med garage

att återremittera ärendet för vidare handläggning.

Sökanden önskar uppföra ett enbostadshus med garage på del av fastigheten Hyltan 1:6. Tilltänkt 
avstyckning är på 3200 kvadratmeter.

Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig i ärendet.

- Ansökan
- Fotografier tagna 2018-02-23
- Fotografier tagna 2018-08-09
- Länsstyrelsen yttrande, 2018-02-13
- Länsstyrelsens yttrande, 2018-08-21

Sökanden

Ärendet behöver utredas gällande bullernivåer i omgivningen på grund av en närliggande skjutbana.

Fastighet HYLTAN 1:6

Förhandsbesked gäller under en tid av två år från dagen då förhandsbeskedet vann laga kraft. Om 
inte bygglov sökts inom denna tid upphör tillståndet att gälla.

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 2 kap 5-6 §§, 9 kap 17-18 §§

Diarienummer: 2018000375

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

Motivering till beslut

Upplysning

Lagrum

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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74§

Uppförande av industribyggnad

att bevilja bygglov för uppförande av industribyggnad samt,

att åtgärden ska ses som en mindre avvikelse från gällande detaljplan.

Sökanden önskar uppföra en ny industribyggnad på fastigheten Stockaryd 3:139. 
Industribyggnadens tänkta placering är 4 meter in på den 6 meter breda prickade marken mot väg, 
vilket innebär en avvikelse från gällande detaljplan. Placeringen kräver även medgivande från granne.
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig i ärendet.

- Ansökan
- fotografier tagna 2018-08-09
- Fasadritning
- Plan- och sektionsritning
- Situationsplan
- Grannes medgivande
- Miljöutredning daterad 2018-08-07

sökanden

Byggnationen innebär en mindre avvikelse från gällande detaljplan. Myndighetsnämnden menar att 
bygglov kan beviljas och att åtgärden ska ses som en liten avvikelse från detaljplan. Berörda grannar 
har inte haft något att erinra och avvikelsen kan anses vara förenlig med planens syfte.

Fastighet STOCKARYD 3:139

Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från 
dagen för beslutet om lov. 

Före byggnationen får påbörjas ska ett startbesked utfärdas. Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 
11 kap 51 § ska en byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftningen inte följs.

Om förorenad mark upptäcks i samband med byggnation eller schaktning ska arbetena avbrytas och 
miljö- och byggförvaltningen kontaktas.

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

Diarienummer: 2018000368

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

Motivering till beslut

Upplysning

Lagrum

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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75§

Tillbyggnad av industribyggnad

att bevilja bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.

Sökanden önskar bygga till en befintlig industribyggnad med 1365 m2 stor del som ska inrymma 
hyvel för produktion av trävaror. Tillbyggnaden ska ersätta en byggnad som brann och totalförstördes 
2018-04-16.
Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.

- Ansökan
- Fotografier tagna 2018-08-09

sökanden

Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och markprovning har inte påvisat 
förorenad mark, bygglov ska därför ges i enlighet med plan- och bygglagen.

Fastighet STOCKARYD 4:179

Miljöinspektör har tittat på rapport från markprovning och bedömt att marken inte är förorenad. 
Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från 
dagen för beslutet om lov. 

Före byggnationen får påbörjas ska ett startbesked utfärdas. Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 
11 kap 51 § ska en byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftningen inte följs.

Om förorenad mark upptäcks i samband med byggnation eller schaktning ska arbetena avbrytas och 
miljö- och byggförvaltningen kontaktas.

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

Diarienummer: 2018000583

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

Motivering till beslut

Upplysning

Lagrum

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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76§

Tillbyggnad av kallager

att bevilja bygglov för tillbyggnation av industrilokal.

Sökanden önskar uppföra ett kallager i anslutning till sin befintliga industribyggnad på fastigheten 
Charkuteristen 3 i Sävsjö. Den planerade tillbyggnaden är 2499 m2 stor med plåtfasad och papptak.
Byggnaden förljer den gällande detaljplanen som området omfattas av.

- Ansökan
- Fotografier tagna 2018-08-09

sökanden

Den tänkta byggnationen följer gällande detaljplan och därför ska bygglov ges i enlighet med plan- 
och bygglagen.

Fastighet CHARKUTERISTEN 3

Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från 
dagen för beslutet om lov. 

Före byggnationen får påbörjas ska ett startbesked utfärdas. Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 
11 kap 51 § ska en byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftningen inte följs.

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

Diarienummer: 2018000448

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

Motivering till beslut

Upplysning

Lagrum

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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77§

Föreläggande om vite för ej utförd OVK

att förelägga fastighetsägaren, vid vite på 20 000 kronor att senast en månad från det han fått del av 
nämndens beslut, utföra funktionskontroll avseende ventilationssystemet på fastigheten 
Kopparslagaren 3.

I byggnaden finns systemtyper som skall kontrolleras med vissa års mellanrum. När föregående 
besiktningskontroll slutade att gälla har inget nytt gjorts.
Fastighetsägaren har till dagens datum 23 augusti 2018 inte låtit se till att sakkunnig 
funktionskontrollant som är certifierad, inkommer med protokoll från utförda besiktning. Trots flera 
uppmaningar från byggnadsnämnden sida har inte detta hörsammats av fastighetsägaren. 
Byggnadsnämnden bedömer att ett föreläggande om vite är väl motiverat.

- Tjänsteskrivelse upprättad av byggnadsinspektör Timmy Abelsson 2018-07-09

Fastighetsägare (besvärshänvisning samt mottagningsbevis)
Inskrivningsmyndigheten

Då detta inte har gjorts beslutar Byggnadsnämnden att, Enligt Plan- & bygglagen (SFS 2010:900) 11 
kap 19 § föreläggas om att inte ventilationskontrollen utförs eller fel och brister åtgärdas. 

Enligt Plan- & Bygglagen (SFS 2010:900 )11 kap 37 § beslutar byggnadsnämnden att föreläggande 
förenas med vite.

Enligt 3 § lagen om vite skall vitet fastställas till ett belopp som kan antas förmå den berörda att följa 
föreläggandet och som står i proportion till samhällets intresse av att föreläggandet fullföljs.

Fastighet KOPPARSLAGAREN 3

Enligt Plan- & Bygglagen (SFS 2010:900) 11 kap 40 §, 41 § översända beslutet till 
inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrerings inskrivningsfel.

Enligt Plan- & Byggförordningen (SFS 2011:338) 5 kap 7 § årligger det byggnadens ägare att snarast 
möjligen vidta de åtgärder som behövs för att kraven ska vara uppfyllda.

Plan- & bygglagen (SFS 2010:900) 8 kap 25 §
Plan & byggförordningen (2011:338) 5 kap 1 §.
Plan- & Bygglagen (SFS 2010:900) 11 kap 19 §, 11 kap 37 §.

Diarienummer: 2018000427

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

Motivering till beslut

Upplysning

Lagrum

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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78§

Föreläggande om vite för ej godkänd OVK

att förelägga fastighetsägaren, vid vite på 20 000 kronor att senast en månad från det han fått del av 
nämndens beslut, utföra en godkänd funktionskontroll avseende ventilationssystemet på fastigheten 
Berget 5.

I byggnaden finns systemtyper som skall kontroleras med vissa års mellanrum. När föregående 
besiktningskontroll inkom fanns det brister som skall åtgärdas. Fastighetsägaren har till dagens 
datum 23 augusti 2018 inte låtit se till att sakkunnig funktionskontrollant som är certifierad, inkommer 
med godkänt protokoll från utförda besiktning. Trots flera uppmaningar från byggnadsnämnden sida 
har inte detta hörsammats av fastighetsägaren. Byggnadsnämnden bedömer att ett föreläggande om 
vite är väl motiverat.

- Tjänsteskrivelse upprättad av byggnadsinspektör Timmy Abelsson 2018-07-09

- Fastighetsägare
- Inskrivningsmyndigheten

Då detta inte har gjorts beslutar Byggnadsnämnden att, Enligt Plan- & Bygglagen (SFS 2010:900) 11 
kap 19 § föreläggas om att inte ventilationskontrollen utförs eller fel och brister åtgärdas. 

Enligt Plan- & Bygglagen (SFS 2010:900 )11 kap 37 § beslutar byggnadsnämnden att föreläggande 
förenas med vite.

Enligt 3 § lagen om vite skall vitet fastställas till ett belopp som kan antas förmå den berörda att följa 
föreläggandet och som står i proportion till samhällets intresse av att föreläggandet fullföljs.

Fastighet BERGET 5

Enligt Plan- & Bygglagen (SFS 2010:900) 11 kap 40 §, 41 § översända beslutet till 
inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrerings inskrivningsfel.

Enligt Plan- & Byggförordningen (SFS 2011:338) 5 kap 7 § årligger det byggnadens ägare att snarast 
möjligen vidta de åtgärder som behövs för att kraven ska vara uppfyllda.

Plan- & bygglagen (SFS 2010:900) 8 kap 25 §
Plan & byggförordningen (2011:338) 5 kap 1 §.
Plan- & bygglagen (SFS 2010:900) 11 kap 19 §, 11 kap 37 §.

Diarienummer: 2018000313

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

Motivering till beslut

Upplysning

Lagrum

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 



Sida 14 (19)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2018-08-23

79§

Påbörjad byggnation utan bygglov och startbesked vid inglasning av 
altan

att återremittera ärendet för vidare handläggning.

En anmälan inkom till miljö- & byggenheten om olovligt byggande på Bofinken 16.
Fastighetsägare hade påbörjat en tillbyggnad på sin fastighet utan beviljat bygglov samt startbesked.
Vid kommunikation via brev, samtal på plats och på miljö- och byggenhetens kontor har 
fastighetsägaren fått möjlighet att åtgärda tillbyggnaden. Fastighetsägaren har valt att inte ta bort 
tillbyggnaden.

- Fotografier 2018-06-01
- Tjänsteskrivelse (kommunicering av byggsanktionsavgift) upprättad av Timmy Abelsson, 
byggnadsinspektör, 2018-07-05
Bekräftelsebrev 2018-05-22

Enligt 11 kap 5 § PBL ska myndighetsnämnden pröva förutsättningarna för behovet av att ingripa 
eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte följt en bestämmelse i 
PBL.

Om någon bryter mot en bestämmelse som avses i 11 kap 51 § PBL ska myndighetsnämnden ta ut 
en särskild avgift (byggsanktionsavgift). Byggsanktionsavgiftens belopp framgår av 9 kap plan- och 
byggförordningen. En byggsanktionsavgift ska inte tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion 
har tagits upp överläggning vid ett sammanträde med myndighetsnämnden.

Enligt 11 kap 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av den som när överträdelsen begicks var 
ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som överträdelsen avser, den som begick 
överträdelsen eller den som har fått fördel av överträdelsen.

Innan byggnadsnämnden beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift ska den som anspråket riktas mot 
ges tillfälle att yttra sig. En byggsanktionsavgift får inte beslutas, om den som anspråket riktas mot 
inte har getts tillfälle att yttra sig om inom fem år efter överträdelsen.

Om två eller flera är avgiftsskyldiga för samma överträdelse, är de solidariskt ansvariga för 
betalningen.

Byggsanktionsavgiften för att påbörja en sådan byggnation utan att fått bygglov och startbesked 
enligt 10 kap § 3 PBL är enligt 9 kap § 10 PBF
som avser en bostadens  yttre utseende är 25942 kr. (0.25xprisbasbelopp)

Fastighet BOFINKEN 16

Ett beslut om att ta ut en byggsanktionsavgift ska delges den avgiftsskyldige enligt kap 11 § 59 PBL.

Diarienummer: 2018000315

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

Motivering till beslut

Upplysning

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 



Sida 15 (19)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2018-08-23

Sökanden (besvärshänvisning)

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

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

Lagrum

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 



Sida 16 (19)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2018-08-23

80§

Uppförande av fritidshus

att ge anställd tjänsteman på myndighetsförvaltningen delegation på att bevilja bygglov efter att 
relevanta plan- och sektionsritningar kommit in och godkänts av förvaltningen samt 

att åtgärden kan ses som en liten avvikelse från gällande detaljplan

Sökanden önskar uppföra ett nytt fritidshus på del av fastigheten Torset 2:6. Husets placering 
innebär att ena hörnet av fritidshuset hamnar närmare tomtgräns än 4 meter. Gällande detaljplan 
säger att huvudbyggnad ska placeras 4 meter från tomtgräns.

Berörda grannar har medgivit åtgärden.

- Ansökan
- Fotografier tagna 2018-04-03
- Grannes medgivande

Sökanden

Gällande detaljplan för Vallsjöbaden Torset 2:6 med flera anger att huvudbyggnad ska placeras 
minst 4,0 meter från gräns mot granntomt. Då endast del av byggnaden placeras närmare än 4 meter 
från tomtgräns, anser Myndighetsnämnden att åtgärden innebär en liten avvikelse mot gällande 
detaljplan samt att åtgärden är förenlig med planens syfte.

Fastighet TORSET 2:6

Innan byggnationen påbörjas ska ett teknikt samråd genomföras samt ett starbesked utfärdas. 
Påbörjad byggnation utan beviljat startbesked innebär att en byggsantionsavgift påförs byggherren.
Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftningen inte följs.

Bygglov upphör att gälla, om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från dag då beslutet vann laga kraft.

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap 2 § samt 9 kap 31 b §
Myndighetsnämndens delegationsordning 2016-06-16 §90

Diarienummer: 2018000273

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

Motivering till beslut

Upplysning

Lagrum

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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81§

Uppförande av mobil panncentral

att bevilja bygglov för uppförande av mobil panncentral

och att åtgärden ska ses som en liten avvikelse från gällande detaljplan.

Sökanden önskar uppföra en mobil panncentral på fastigheten Fåtöljen 4 i Sävsjö.
Panncentralens skorsten har en höjd på 15,1 meter. Gällande detaljplan medger en byggnadshöjd på 
10 meter. Åtgärden innebär därmed en avvikelse från detaljplanen. Berörda sakägare har beretts 
möjlighet till att yttra sig i ärendet. I industriområdet där fastigheten är belägen finns fler höga 
skorstenar, silos och andra höga byggnadsdelar.

- Ansökan
- Fotografier tagna 2018-08-09
- Yttrande från Trafikverket

Sökanden

Åtgärden innebär en mindre avvikelse mot gällande detaljplan men är förenlig med planens syfte. 
Berörda sakägare har inte haft något att erinra.

Fastighet FÅTÖLJEN 4

Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från 
dagen för beslutet om lov. 

Före byggnationen får påbörjas ska ett startbesked utfärdas. Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 
11 kap 51 § ska en byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftningen inte följs.

Om förorenad mark upptäcks i samband med byggnation eller schaktning ska arbetena avbrytas och 
miljö- och byggförvaltningen kontaktas.

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

Diarienummer: 2018000300

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

Motivering till beslut

Upplysning

Lagrum

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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82§

Uppförande av panncentral/pelletssilo

att återremittera ärendet för vidare handläggning.

Sökanden önskar uppföra en panncentral/pelletssilo.
Panncentralens skorsten har en höjd på 15,29 meter. Gällande detaljplan medger en byggnadshöjd 
på 7,6 meter. Åtgärden innebär därmed en avvikelse från detaljplanen. Berörda sakägare har beretts 
möjlighet att yttra sig i ärendet.

- Ansökan
- Fotografier tagna 2018-08-09
- Trafikverksets yttrande 2018-07-12

Sökanden

ärendet återremitteras i avvaktan på en miljöutredning i ärendet.

Fastighet STOCKARYD 3:152

Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från 
dagen för beslutet om lov. 

Före byggnationen får påbörjas ska ett startbesked utfärdas. Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 
11 kap 51 § ska en byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftningen inte följs.

Om förorenad mark upptäcks i samband med byggnation eller schaktning ska arbetena avbrytas och 
miljö- och byggförvaltningen kontaktas.

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

Diarienummer: 2018000392

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

Motivering till beslut

Upplysning

Lagrum

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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83§

Informationsärenden

•Anmälan om miljöfarlig verksamhet Skruven 1PDFBilaga till Skruven 
•Haltkartor för Sävsjö avseende 2017
•Länsstyrelsen Jönköpings län: om Beslut om eldningsbeslut
•Länsstyrelsen Jönköpings län: Upphävande av eldningsbeslut
•Länsstyrelsen Jönköpings län: Information om Valaffischering
•Länsstyrelsen Jönköpings län: Beslut om djurhållning änsstyrelsen Jönköpings län: InformationPDF
•Länsstyrelsen Jönköpings län: Dispens från biotopskyddet
•Länsstyrelsen Jönköpings län: Redovisning av periodisk undersökning
•Länsstyrelsen Jönköpings län: Samråde 12:6 MB Hallstenstorp 1:4 samt Hallstenstorp 1:7
•Sävsjö kommuns policy för informationssäkerhetPDF
•Kommunfullmäktiges styrtal 2019
•Lag om ändring i plan- och bygglagen
•Tillförordnad förvaltningschef

Fastighet

Diarienummer:

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

Motivering till beslut

Upplysning

Lagrum

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 


