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Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 111

Sida 2 (19)

2018-11-14

Diarienummer:

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

Sammanfattning
Av miljö- och byggenheten meddelande 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 2018-10-18 och med 2018-11-13.

Myndighetsnämnden beslutar
att anse delegationsbesluten föredragna.

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 112

Sida 3 (19)

2018-11-14

Diarienummer:

Beslutsattestanter för år 2019
Fastighet
(Med hänvisning till GDPR redovisas ej sökanden i nätversionen av
protokollet.)

Sammanfattning
Enligt gällande utanordningsreglemente ska kommunernas nämnder utse beslutsattenstanter inom
sitt verksamhetsområde.
Beslutattenstanter för myndighetsnämdens verksamhetsområde 2019 ska beslutas och fasttställas av
nämnden.

Beslutsunderlag
- Förteckning över beslutsattestanter

Myndighetsnämnden beslutar
att anta föreliggande förslag till beslutsattestanter för nämndens verksamhetsområde för år 2019,
att beslut om förändringar av beslutsattenstanter för nämdens verksamhetsområde för år 2019,
som erfordras på grund av personalomsättning och mindre orgaisatoriska förändringar, ska delegeras
till förvaltningschef.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 113

Sida 4 (19)

2018-11-14

Diarienummer:

Sävsjö kommuns årliga miljöpris 2018
Fastighet
(Med hänvisning till GDPR redovisas ej sökanden i nätversionen av
protokollet.)

Miljöpriset är instiftat 1987 av kommunfullmäktige och ska delas ut för 31:a gången i ordningen.
Priset är instiftat för att stödja och uppmuntra en berömvärd insats för miljön i Sävsjö kommun.

Beslutsunderlag
-Nominerade pristagare

Myndighetsnämnden beslutar
att ge årets miljöpris till Sävsjö tvätten på fastigheten Mejseln 1.

Motivering till beslut

Beslutet skickas till
Pristagarna

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 114

Sida 5 (19)

2018-11-14

Diarienummer:

Sävsjö kommuns årliga byggpris 2018
Fastighet
(Med hänvisning till GDPR redovisas ej sökanden i nätversionen av
protokollet.)

Sammanfattning
Sävsjö kommun delar årligen ut ett byggpris för premiera exempel på goda insatser inom arkitektur
som avser både enskilda byggnader såväl som hela bebyggelsemiljöer.

Beslutsunderlag
- Nominerade pristagare

Myndighetsnämnden beslutar
att ge årets byggpris till Fredrik och Sigrid Östergren på fastigheten Lundby 2:24

Motivering till beslut
Sävsjö kommuns miljö-och bygg pris har som syfte att premiera god arkitektur, byggnadsvård eller
byggnadsmiljö, som på såväl kort som lång sikt, men också synliggörandet av bostadsbeståndet i
Sävsjö kommun.
Årets byggpristagare har egenhändigt, från ritbord till färdig byggnad, uppfört sin drömvilla i den
fantastiskt natursköna omgivningen kring Slättsjön i Vrigstads utkant. Huset är uppfört i klassisk stil
med en unik exteriör, som är väl anpassad till miljön runt omkring. Pristagarna har på eget manér
genomfört byggenskapen på ett ytterst professionellt sätt, och med kompetent arkitektonisk finess och
känsla för färg och form, färgsatt och inrett sin drömbostad. Med utsökt fingertoppskänsla,
eftertänksamhet och miljömedvetenhet, har man respekterat och värnat om de små detaljernas värde
genom hela processen!
Myndighetsnämnden beslutar att de nominerade, Fredrik och Sigrid Östergren på fastigheten Lundby
2:24, som goda ambassadörer för ett gott, framsynt bostadsbestånd i vår kommun och skall premieras
med 2018 års byggpris.
Myndighetsnämnden vill i och med denna utmärkelse även önska denna unga barnfamilj lycka till i sitt
nya boende.

Beslutet skickas till
Pristagare

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 115

Sida 6 (19)

2018-11-14

Diarienummer:

Yttrande över områdesbestämmelser vid riksintresset Vallsjö gamla
kyrka, Vallsjö, Sävsjö kommun.
Fastighet
(Med hänvisning till GDPR redovisas ej sökanden i nätversionen av
protokollet.)

Sammanfattning
Sävsjö kommun har upprättat ett förslag till områdesbestämmelser vid riksintresset Vallsjö gamla
kyrka, Vallsjö, Sävsjö kommun. Vallsjö gamla kyrka samt Vallsjö gård berörs i dagsläget inte av
detaljplan eller områdesbestämmelser.

Beslutsunderlag
- Områdesbestämmelser vid riksintresset Vallsjö gamla kyrka, Vallsjö, Sävsjö kommun.

Myndighetsnämndens yttrande
Myndighetsnämnden ställer sig positivt till att områdesbestämmelser upprättas för området kring
Vallsjö kyrka och Vallsjö gård. Detta för att översiktligt kunna reglera markens användning och
bebyggelsens omfattning på platser som är särskilt värdefulla från kulturhistorisk synpunkt.
Ytterligare ett skäl med områdesbestämmelser är att åstadkomma en övergripande reglering för
efterkommande prövningar, som exempelvis bygglovsprövning. Nämnden ställer sig frågande
angående avgiften om denna inte skall tas ut vill de att det utreds först.

Motivering till beslut
Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av
deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot
åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön.
Hur mark- och vattenområden och bebyggelse inom kommunen ska användas, utvecklas och bevaras
kan regleras med detaljplaner eller områdesbestämmelser. Områdesbestämmelser kan upprättas
inom begränsade områden som inte har detaljplan exempelvis om kommunen vill reglera grunddragen
i mark- och vattenanvändningen för att säkerställa syftet i översiktsplanen. Området kring Vallsjö gamla
kyrka samt Vallsjö gård omfattas bland annat av riksintresset för kulturmiljövården samt i övrigt många
allmänna intressen. Myndighetsnämnden anser att området kring Vallsjö kyrka och Vallsjö gård är en
särskilt värdefull plats ur kulturhistorisk synpunkt och därmed behöver skyddas med
områdesbestämmelser och ökade lov krav. Om bygglovsavgift inte ska tas ut måste det utredas vidare
för att ta ställning till detta.

Beslutet skickas till
Utvecklingsavdelningen, Samhällsbyggnadsenheten.

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 116

Diarienummer:

Sida 7 (19)

2018-11-14

2018000305

Ansökan om utdömande av vite
Fastighet

TUPPEN 8

Verksamhetsutövare

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

Sammanfattning
Fastighetsägare xxxx förelades 2018-08-15 att senast
4 veckor efter delgivning av beslutet åtgärda den trasiga fönsterrutan i vardagsrummet i xxxx
lägenhet nummer 1002 på fastigheten Tuppen 8 på Brahegatan 5 i Sävsjö. Föreläggandet
förenades med ett vite på 3000 kronor.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse med bilagor upprättad av Amanda Gustavsson 2018-10-24

Myndighetsnämnden beslutar
Att ta tjänsteskrivelsen som sin egen samt,
Att ansöka hos mark- och miljödomstolen om utdömande av vite enligt 6 § Lag om viten (1985:206) och
delegationsbeslut § 26 taget 2018-08-15.

Motivering till beslut
Under genomförd uppföljning (2018-10-24) har det kunnat konstateras att fastighetsägare
Xxx inte har genomfört den förelagda åtgärden inom de 4 veckor som angavs i beslutet 201808-15. Eftersom bristen kvarstår anser myndighetsnämnden att det inte finns skäl att jämka viet.

Lagrum
Miljöbalken (1998:808) 9 kap 3 § och 9 §
Miljöbalken (1998:808) 26 kap 9 § och 14 §
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 33 §

Beslutet skickas till
Växsjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen
Verksamhetsutövare

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 117

Diarienummer:

Sida 8 (19)

2018-11-14

2018000378

Föreläggande med vite om att åtgärda brister i hyresfastighet
Fastighet

TUPPEN 4

Verksamhetsutövare

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

Sammanfattning
Den 8 juni 2018 utförde myndighetsförvaltningen tillsyn på fastigheten Tuppen 4 på xxx i
Sävsjö. Vid besöket undersöktes inomhusmiljön i lägenhet 1001 och 1101.
Under besöket uppstod misstankar om att det förekom fuktskador i badrummen i båda lägenheterna
eftersom mattorna i duschutrymmena var bubbliga. Ett föreläggande skrevs därför den 18 juni 2018 om
att utreda saken och redovisa resultatet till myndighetsförvaltningen senast 2 månader efter att beslutet
mottagits. Beslutet mottogs den 2 juli 2018 och skulle varit redovisat senast den 2 september 2018.
Ingen redovisning har inkommit.
En efterkontroll av lägenhet 1001 genomfördes den 4 september 2018 där det konstaterades att mattan
i duschutrymmet fortfarande var bubblig. Ytterligare en efterkontroll gjordes den 11 september 2018 i
lägenhet 1101 och även där kvarstod misstankarna om fuktskada. Under besöket den 11 september
2018 besöktes även ytterligare 3 lägenheter i fastigheten nummer 1002, 1201 och 1202. Även i dessa
lägenheter upptäcktes brister. De brister som upptäcktes är ytterligare en misstänkt fuktskada, synligt
mögel i 2 badrum och flera fönster som inte gick att stänga ordentligt eller saknade fönsterrutor.
Samtliga hyresgäster uppgav även problem med inomhustemperaturen.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse med bilagor upprättad av Amanda Gustavsson 2018-10-24

Myndighetsnämnden beslutar
Att förelägga xxxx xxxx att senast två
månader efter att ha tagit del av detta beslut utföra åtgärderna enligt punkt 1-4 på fastigheten Tuppen 4 i
Sävsjö kommun:
1.Utred om det förekommer fuktskador i badrummen i lägenheterna nummer 1001, 1002 och 1101.
Resultatet från utredningen ska redovisas till myndighetsnämnden. Redovisningen ska innehålla
förslag på hur och när ni ska åtgärda eventuella brister.
2.Åtgärda mögelskador som förekommer i badrumstaken i lägenheterna 1201 och 1202 på ett
fackmannamässigt vis.
3.Säkerställa att inomhustemperaturen i samtliga lägenheter uppfyller Folkhälsomyndighetens
allmänna råd om temperatur inomhus (FoHMFS 2014:17).
4.Åtgärda fönsterna i lägenhet 1002, 1101 och 1201 så att de inte saknar glasrutor samt går och stänga
ordentligt och inte utsätter de boende för drag.
Att förena beslutet med ett vite på 80 000 kronor.
Att sända beslutet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel i
enlighet med 26 kap. 15 § miljöbalken.

Motivering till beslut
Myndighetsnämnden bedömer med hänsyn till bristerna som upptäckts under inspektionen den 11
september 2018 och de brister som inte har utretts från föreläggandet den 18 juni 2018 att det är rimligt
att vid ett vite kräva xxx att vidta åtgärder.

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum

2018-11-14

Upplysning
Myndighetsnämnden har kommunicerat förslag till beslut till xxxx
den 26 september 2018. Eventuellt yttrande skulle ha inkommit senast 10
oktober 2018. Inget yttrande har inkommit.

Lagrum
Miljöbalken (1998:808) 9 kap 3 § och 9 §
Miljöbalken (1998:808) 26 kap 9 §, 14 §, 19 §, 22 §
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 33 §

Beslutet skickas till
Verksamhtsutövare

Sida 9 (19)

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 118

Diarienummer:

Sida 10 (19)

2018-11-14

2016000127

Förlängning av tidsintervall för åtgärdande av enskilt avlopp
Fastighet

FORSA 1:6

Sökande

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

Sammanfattning
Xxxx fick den 5 februari 2016 beslut om förbud att använda
avloppsanläggningen på fastigheten Forsa 1:6 från och med 2019-03-01.
Den 24 september 2018 ringde sonen xxx till myndighetsförvaltningen och berättade att
xxxx avlidit. Xxx hade hittat beslutet om förbud i efterlämnade papper. Han bor
nu själv på gården och har funderingar på att riva det befintliga huset och bygga nytt en bit därifrån. xxx
önskar därför förlängd tid för åtgärdande av avloppet för att hinna se över möjligheterna att bygga nytt.

Beslutsunderlag
- Förbud att använda avloppsanläggning, 2016-02-05
- Kommunikation förslag till beslut, 2018-09-26
- Tjänsteskrivelse, 2018-11-08

Myndighetsnämnden beslutar
att förlänga tidsintervallet för (xxxx) att åtgärda enskilt
avlopp på fastigheten Forsa 1:6 till 2019-05-01.

Motivering till beslut
Den tidigare fastighetsägaren har avlidit och sonen har flyttat in på fastigheten. Eftersom beslutet om
förbud hittades först efter att sonen flyttat in och tidsfristen fram till 2019-03-01 är kort, kan förlängt
tidsintervall beviljas.

Upplysning
Kommunicering av förslag till beslut delgavs sökanden 2018-10-17. Inget yttrande eller andra uppgifter i
ärenden har inkommit.

Lagrum
Miljöbalken (1998:808) kap 2 § 3, kap 9 §§ 1 och 7, kap 26 § 9
Prop. 1998/98:45, del II, s. 107
Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten
(HVMFS 2016:17)

Beslutet skickas till
Sökande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 119

Diarienummer:

Sida 11 (19)

2018-11-14

2018000526

Beslut att åtgärda brister på fastigheten Råsen 1:19
Fastighet

RÅSEN 1:19

Verksamhetsutövare

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

Sammanfattning
efter att länsstyrelsens djurskyddsenhet kontaktat Sävsjö kommuns miljö och byggenhet gjordes, en
inspektion. Med anledning av att det låg djurkadaver på gårdsplanen. Dessa togs bort men vid
inspektionen konstaterades också andra brister. Efter påstötningar på verksamhetsutövaren består
konstaterade brister.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskivelse upprättad av Gun Kilström 2018-10-26

Myndighetsnämnden beslutar
Myndighetsnämnden förelägger Verksamhetsutövare xxxx med personnummer xxx vid vite av 10 000
kronor att på fastigheten Råsen 1:19 åtgärda följande brister
Naturgödsel som inte lagras enligt gällande lagstitfning
Ensilageplast som inte omhändertagits
Petroleumprodukter som inte är invallad och under tak
Växtnäringsämnen som lagras under ett träd
Bristerna ska vara åtgärdade före 2019-05-01

Beslutet skickas till

Xxxx

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 120

Diarienummer:

Sida 12 (19)

2018-11-14

2018000662

Föreläggande om vite för ej utförd OVK
Fastighet

STOCKARYD 4:200

Sökande

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

Sammanfattning
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 15 november 2018 inte låtit se till att sakkunnig
funktionskontrollant som är certifierad, inkommer med protokoll från utförda besiktning. Trots flera
uppmaningar från myndighetsnämndens sida har inte detta hörsammats av fastighetsägaren.
Myndighetsnämnden bedömer att ett föreläggande om vite är väl motiverat.

Beslutsunderlag
- Påminnelse skickad 2018-08-28
- Förslag till beslut 2018-10-11
- Tjänsteskrivelse upprättad av byggnadsinspektör Timmy Abelsson 2018-10-30

Myndighetsnämnden beslutar
att förelägga fastighetsägaren xxxx xxxxx, vid vite på 40 000
kronor att senast en månad från det han fått del av nämndens beslut, utföra funktionskontroll avseende
ventilationssystemet på fastigheten Stockaryd 4:200.

Motivering till beslut
Då detta inte har gjorts beslutar Myndighetsnämnden 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 myndighetsnämnden 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.

Upplysning
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 § åligger det byggnadens ägare att snarast
möjligen vidta de åtgärder som behövs för att kraven ska vara uppfyllda.

Lagrum
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 §.

Beslutet skickas till
Fastighetsägare (besvärshänvisning samt mottagningsbevis)
Inskrivningsmyndigheten

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 121

Diarienummer:

Sida 13 (19)

2018-11-14

2018000621

Föreläggande om vite för ej utförd OVK
Fastighet

STOCKARYD 4:150

Sökande

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

Sammanfattning
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 15 november 2018 inte låtit se till att sakkunnig
funktionskontrollant som är certifierad, inkommer med protokoll från utförda besiktning. Trots flera
uppmaningar från myndighetsnämnden sida har inte detta hörsammats av fastighetsägaren.
Myndighetsnämnden bedömer att ett föreläggande om vite är väl motiverat.

Beslutsunderlag
- Påminnelse skickad 2018-08-28
- Förslag till beslut 2018-09-28
- Tjänsteskrivelse upprättad av byggnadsinspektör Timmy Abelsson 2018-10-30

Myndighetsnämnden beslutar
att förelägga fastighetsägaren, xxx xxxx, vid vite på 40 000 kronor att senast en
månad från det han fått del av nämndens beslut, utföra funktionskontroll avseende ventilationssystemet
på fastigheten Stockaryd 4:150.

Motivering till beslut
Då detta inte har gjorts beslutar Myndighetsnämnden 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 Myndighetsnämnden 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.

Upplysning
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 § åligger det byggnadens ägare att snarast
möjligen vidta de åtgärder som behövs för att kraven ska vara uppfyllda.

Lagrum
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 §.

Beslutet skickas till
Fastighetsägare (besvärshänvisning samt mottagningsbevis)
Inskrivningsmyndigheten

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 122

Diarienummer:

Sida 14 (19)

2018-11-14

2018000599

Förhandsbesked för uppförande av enbostadshus med garage på
fastigheten Enekullen 1:6.
Fastighet

ENEKULLEN 1:6

Sökande

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

Sammanfattning
Sökanden önskar uppföra ett enbostadshus med garage på fastigheten Enekullen 1:6.
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig i ärendet.

Beslutsunderlag
- Ansökan daterad 2018-10-05
- Fotografier tagna 2018-08-09
- Länsstyrelsens yttrande 2018-10-15
- Tjänsteskrivelse 2018-11-06

Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja förhandsbesked för ett enbostadshus med garage på fastigheten Enekullen 1:6.

Motivering till beslut
Nämnden finner inga hinder för lokalisering av enbostadshus på den aktuella platsen.
Myndighetsnämnden menar att platsen för byggnation är lämplig med hänsyn till landskapsbilden och
till natur- och kulturvärdena på platsen. Enskild avloppsanläggning bedöms kunna utföras på tomten.

Upplysning
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.

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

Beslutet skickas till
sökande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 123

Diarienummer:

Sida 15 (19)

2018-11-14

2018000592

Uppförande av växthus
Fastighet

BLODRISKAN 4

Sökande

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

Sammanfattning
Sökanden önskar uppföra ett 15 kvadratmeter växthus på fastigheten Blodriskan 4 i Sävsjö. Åtgärden
innebär en mindre avvikelse från gällande detaljplan, då placeringen är tänkt cirka 2 meter från
tomtgräns mot kommunägd mark. Placeringen blir då cirka 4 meter in på prickmark. Samhällsbyggnad
har medgett byggnation genom signerad situationsplan.

Beslutsunderlag
- Ansökan daterad 2018-10-02
- Foton tagna 2018-11-06

Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för uppförande av växthus, samt
att åtgärden ska ses som en mindre avvikelse från gällande detaljplan.

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

Upplysning
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 startbesked utfärdas. Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 11 kap
51 § 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

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 124

Sida 16 (19)

2018-11-14

Diarienummer:

Informationsärenden
Fastighet
Sökande

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

Länsstyrelsen i Jönköpings län informerar om;
• Beslut angående miljöpåverkan från planerad verksamhet på AB Lundbergs Pressgjuteri:s anläggning,
Vrigstad
• Beslutsprotokoll gällande prioritering av undersöknings/Utredningsprojekt år
• Ansökan om statliga bidrag till arbete med förorenande områden år 2019/2020
• Ensilageplast på fastigheterna Komstad 2:3 samt 2:5
• Anmälan om att ta ett av de två parallella biologiska reningsstegen ut driftt på Djupadahls
avloppsreningsverk.
• Anmälan om att ta jordbruksmark ur produktionen för omförande av skog till betesmark
• Bekräftelse av anmälan om transport av farligt avfall

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 125

Sida 17 (19)

2018-11-14

Diarienummer:

Hemmställande gällande skogsbrandsresurser
Fastighet
(Med hänvisning till GDPR redovisas ej sökanden i nätversionen av
protokollet.)

Sammanfattning
Stockaryd har en terminal för virkeshantering, vid denna terminal grovplaneras det att eventuellt bygga
en ny brandstation, där skulle då finnas plats att placera en skogsbrandskontainer som smidigt kan
lastas upp på tåg eller lastbil. Terminalen skulle också kunna förvara/hantera trafikverkets tåg som kan
användas för bekämpning av skogbränder utmed stambanan

Beslutsunderlag
-Tjänsteskrivelse upprättad av räddningschef Lars-Göran Andersson, daterad 2018-11-08.

Myndighetsnämnden beslutar
-att föreslå räddningschef Lars-Göran Andersson att delge Myndigheten för samhällskydd och
beredskap hemställan om skogsbrandsresurser med placering i Stockaryd.

Upplysning
Myndigheten för samhällskydd och beredskap vill höja sin beredskap, med anledning av de många
skogsbränder som varit de senaste åren. För släckning utmed banvallen så har förslag kommit om
placering i Stockaryd.

Beslutet skickas till
Lars-Göran Andersson

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 126

Sida 18 (19)
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Diarienummer:

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

Sammanfattning
Sävsjö Kommun har blivit erbjuden att ta över fastigheter i Stockaryd på Vrigstadvägen 22, 24 eller 26.
En av dessa vill räddningstjänsen ta över och använda som övningshus för sin personal, en tjänst som
idag köps av Höglandets Räddningstjänstförbund för en summa av cirka 60 tusenkronor per år.

Beslutsunderlag
-Tjänsteskrivelse upprättad av räddningschef Lars-Göran Andersson, daterad 2018-11-12

Myndighetsnämnden beslutar
att räddningstjänsten övertar fastigheten Stockaryd 3:35 med adress Vrigstadvägen 24 i Stockaryd, för
att nyttjas som övningshus för räddningstjänstens personal i Sävsjö kommun .
Under förutsättning att nuvarande fastighetsägare medger överlåtelsen av fastigheten.

Beslutet skickas till
Räddningstjänsten

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 127

Sida 19 (19)
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Diarienummer:

Remiss gällande förslag till nya föreskrifter för Jönköpings län samt
upphävande av Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 2016:77) om
bärighetsklasser i
Jönköpings län.
Fastighet
Sökande

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

Sammanfattning
Regeringen har beslutat om att införa en ny bärighetsklass, BK4, i trafikförordningen. Detta medger
tyngre transporter på vägnätet.
Bestämmelsen träder i kraft den 1 april 2018.
De vägsträckor som berörs är bland annat vägen 761 mellan Hjälmseryd och Stockarydsterminalen.

Beslutsunderlag
- Konsekvensturedning till förslag om bärighetsföreskrifter för, Jönköpings län enligt förordningen
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning, 2018-03-26.
- Trafikverkets föreskrifter om bärighetsklasser i Jönköpings län.
- Förslag till nya föreskrifter för Jönköpings län, 2018-03-27.
- BK4 - återkoppling på remissvar, 2018-05-31.
- Yttrande över förslag på nya föreskrifter om bärighetsklasser i Jönköpings län TRV 2017/117183,
2018-11-13.
- Justering av vägstandard på Terminalvägen till BK4, 2017-08-16.

Myndighetsnämnden beslutar
att anta justering av föreslagen vägstandard på Terminalvägen mellan Stockarydsterminalen och väg
761.

Beslutet skickas till
Trafikverket
Serviceförvaltningen, gatapark-enheten.

