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88§

Delegationsbeslut

att anse delegationsbesluten föredragna.

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

- Delegationsbeslut från myndighetsförvaltningen, daterade från 2016-05-10 till och med 2016-06-07.

Fastighet

Diarienummer:

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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89§

Delgivningar

1. Uppföljning av livsmedelstillsynen.

2. Protokoll kommunfullmäktige 2016-05-23 § 64; Valärenden.

3. Protokoll kommunfullmäktige 2016-05-23 § 73; Gemensam bilpool och fordonsadministration.

4. Protokoll kommunfullmäktige 2016-05-23 § 74; Utvecklingsstrategi 2016-2022.

5. Protokoll kommunfullmäktige 2016-05-23 § 75; Integrationspolitiskt program 2016-2022.

6. Protokoll kommunstyrelsens utskott 2016-05-24 § 127; Angående myndighetsnämndens ökade 
kostnader för räddningstjänsten.

7. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2016-05-24; Förbud att släppa ut felmärkt livsmedel på 
marknaden.

8. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2016-05-24; Kontrollmätning av utomhusbuller på fastigheten 
Aleholm 1.

9. Trafikverket, 2016-05-25; Föremål som kan utgöra en fara för luftfarten.

10. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2016-05-25; Prövning av strandskyddsdispens på fastigheten 
Skärsjö 4:22.

11. Mark- och miljödomstolen, 2016-05-30; Dom gällande överklagat ärende om avloppsanläggning 
på fastigheten Böllingetorp 1:17.

12. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2016-05-30; Beslut om LOVA-bidrag till projekt inventering av 
enskilda avloppsanläggningar.

13. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2016-05-27; Prövning av strandskyddsdispens på fastigheten 
Forsa 2:2.

14. Länsstyrelsen Östergötland, 2016-05-26; Föreläggande om kompletteringar av ansökan om 
tillstånd till befintlig och utökad djurhållning på fastigheterna Ljunga 2:4 och 5:1.

15. Länsstyrelsen Västmanslands län; 2016-05-23; Genomförande av vattenmyndigheternas 
åtgärdsprogram.

16. Sveriges kommuner och landsting; Cirkulär 16:2 - Sotningsindex 2016.

17. Nuläge och framåtblick - Miljömål och åtgärder i Jönköpings län.

18. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2016-05-24; Länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen i 
Sävsjö kommun.

Fastighet

Diarienummer:

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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19. Svar till länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen upprättat av Maria Thulin 2016-06-14.

20. Sammanställning av genomförd provtagning av kvicksilverhalter i fisk i sjöarna Bjällebosjön och 
Pelikroken.

Myndighetsnämnden beslutar

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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90§

Revidering av delegationsordning för myndighetsnämnden

att fastställa förslaget till reviderad delegationsordning.

Myndighetsnämnden har, i enlighet med Kommunallagen, rätt att uppdra åt medarbetare att beslut 
på nämndens vägnar i ett visst ärende eller viss grupp ärende. Ärenden som exempelvis avser 
verksamhetens mål och inriktning eller som är av principell beskaffenhet eller av större vikt får dock 
inte delegeras.

- Förslag till reviderad delegationsordning

Delegationsordningen möjliggör en enklare och snabbare handläggning, framförallt gällande 
rutinärenden samt ärenden av enklare slag.

Fastighet

Alla beslut som tas på delegation av myndighetsnämnden ska anmälas till och redovisas vid 
nämndens nästkommande sammanträde.

Diarienummer:

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

Motivering till beslut

Upplysning

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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91§

Beslut om åtgärd

förelägger fastighetsägaren till Stockaryd 4:145 xx med personnummer xx  att genomföra 
nedanstående åtgärder;

att  tillse att samtliga uttjänta fordon och fordonsvrak på fastigheten Stockaryd 4:145 forslas bort där 
kopia på mottagningskvitto/skrotningsintyg från godkänd auktoriserad mottagningsanläggning ska 
lämnas till myndighetsförvaltningen,

alternativt att uttjänt fordon förvaras på en plats med tät ytbeläggning. På platsen skall finnas 
anordningar för uppsamling av spill, utrustning för omhändertagande av avloppsvatten och dagvatten 
genom slam- och oljeavskiljning samt de ytterligare reningsanordningar som kommunen kan komma 
att besluta om i de fall förvaringen sker under tak krävs inte anordningar för dagvattenrening. Syfte är 
att inget utsläpp till vatten, grundvatten och/eller mark kan ske.

Alternativt att lämna in relevant sakkunnig (expertis) skriftligt bevis som styrker att bilarna inte är att 
betrakta som avfall.

De två vitvaror på bild 3 ska stå under tak alternativt lämnas till godkänd avfallsanläggning för detta 
avfall.

Att åtgärderna har genomförts senast 8 veckor efter mottagandet av detta beslut.

Ett klagomål har lämnats till myndighetsförvaltningen och detta har skriftligen meddelats 
fastighetsägaren den 2016-03-29.
Fastighetsägare har getts möjlighet att yttra sig i ärendet dock har inget sådant kommit 
myndighetsförvaltningen tillhanda.
En handläggare från myndighetsförvaltningen har bokat en tid med fastighetsägaren för inspektion 
på fastigheten Stockaryd 4:145 som har ägde rum den 2016-05-18. Vid inspektionstillfället var 
fastighetsägaren dock inte hemma.

I december 2014 inkom ett liknande klagomål gällande samma fastighet och fastighetsägaren. Detta 
tidigare ärende har lett till en tjänsteskrivelse om att åtgärd har genomförts.

- Dokument klagomål utskick 2016-03-29
- Skrivelse om tidsbokning tillsynsbesök 2016-04-28
- Fotografier vid genomfört inspektionsbesök den 2016-05-18

Med hänsyn tagit till de allmänna hänsynsregler och övriga kapitel och paragrafer i miljöbalken 
nämnt under lagrum samt konstaterande att det på fastigheten den 2016-05-18 har funnits bilar och 
vitvaror där bedömningen har blivit att de ska klassas som avfall bedömer handläggare det motiverat 
att förelägga fastighetsägare om att genomföra åtgärderna som nämns i detta beslut.

Fastighet STOCKARYD 4:145

Diarienummer: 2014000861

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

Motivering till beslut

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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Fastighetsägare (besvärshänvisning)
Klagande

Följande bilar som har funnits på fastigheten under tillsynsbesöket den 2016-05-18 bedöms som 
uttjänta;

 1. den svarta BMW utan registreringsskyltar se bild 1, 
 2. bilen med registreringsnummer PZO 601 se bild 2, 
 3. den ljusa bilen med märke SAAB och registreringsnummer GZC 578 se bild 3, 
 4. den mörka bilen utan registreringsskylt se bild 2, 
 5. bilen med registreringsnummer JTL 743 se bild 4.

Uttjänta fordon eller fordonsvrak som innehåller vätskor eller oljor betraktas enligt avfallsförordningen 
som farligt avfall. Övriga uttjänta fordon eller fordonsvrak betraktas som avfall.

Miljöbalken 2 kap 2 -3§, 15 kap 5a § och 30 § samt 26 kap 9§

Upplysning

Lagrum

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

maggus
Rektangel
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92§

Upphävande av beslut

att upphäva beslut med beslutsdatum 2013-03-28 och diarienummer 2013000172.

I mars 2013 genomfördes en miljöinspektion vid lantbruket för fastigheten Hallstenstorp 1:4 med flera 
fastigheter. Efter inspektionen har ett delegationsbeslut tagits om att en urinbrunn eller liknande 
anordning av tillräcklig storlek för den djurhållning som finns på fastigheten Hallstenstorp 1:4 skall 
uppföras.
Eilert och Josefin Friman har den 2016-05-20 inkommit med en skrivelse och begärt att 
myndighetsförvaltningen upphäver beslutet.
Handläggaren har besökt platsen den 2016-05-16 och tagit bilder av gödselförvaringsutrymmet.

- Beslut upprättat av Folke Mökander, miljösamordnare, 2013-03-28
- Skrivelse Eilert och Josefin Friman 2016-05-20
- Fotografier tagna 2016-05-16

Verksamhetsutövare

Myndighetsnämnden gör samma bedömning som verksamhetsutövarna att verksamhetens 
fastgödselförvaring sker utan risk för att näringsläckage kan uppstå och att därmed beslutet om att 
uppföra en urinbrunn eller liknande anordning kan upphävas. I bedömningen har hänsyn tagit till de 
uppgifter verksamhetsutövarna har meddelat myndighetsförvaltningen och de konstaterande 
handläggaren i ärendet har gjorts efter ett genomfört tillsynsbesök den 2016-05-16.

Fastighet Hallstenstorp 1:4

Det är verksamhetsutövarnas ansvar att se till att tillräckligt med gödselförvaringsutrymmen finns 
anpassad till dagens djurhållning med syfte att inget näringsläckage kan uppstå till mark, grundvatten 
och andra vattenförekomster.
Se också 2 kapitel 3 § miljöbalken som anger att alla som bedriver eller avser att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller 
åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid 
yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.
Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd 
medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Miljöbalken (1998:808) kap 26 § 9

Diarienummer: 2013000172

Verksamhetsutövare (Med hänvisning till Personuppgiftslagen 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 

 

maggus
Rektangel
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93§

Beslut om sanering

att x med personnummer xx, nedan kallat fastighetsägare med medgivande av förlängning av tid ska 
genomföra följande åtgärder;

att sanera fastigheten Rörvik 1:153 samt delar av fastigheten Rörvik 1:76 i enlighet med 
miljökonsulten Detectum AB:s utlåtande och rekommendationer i rapporten med datum 2015-11-09. 
Föreläggandet förenas vid vite på 40 000 kr vid utebliven åtgärd,

att saneringen ska vara avslutat snarast men senast 2016-09-30,

 att saneringen ska ske i enlighet med arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1) och

att en skriftlig saneringsrapport ska skickas till myndighetsförvaltningen senast 2016-09-30 samt 
medföljande kopior på transportdokument/mottagningsbevis för asbest- och asbestkontaminerat 
avfall.

Att fastighetsägare ska följa följande försiktighetsmått: 

- 33 § (AFS 2006:1) förpackningar och behållare som innehåller asbesthaltigt avfall, asbest förorenat 
material eller asbestförorenad personlig skyddsutrustning ska vara märkta med en varningstext som 
innehåller ordet ”asbest”.
 
- 40 § (AFS 2006:1) en arbetsplats där rivning av asbest eller asbesthaltig material utförs skall vara 
avgränsad och tydligt markerad med texten: ”Varning-Rivning-Asbest-Tillträde förbjudet för 
obehöriga”.

- Asbest som enligt avfallsförordningen (2011:927) klassas som farligt avfall (kod 170605*) ska 
omhändertas som sådan, dvs. den som transporterar avfallet ska ha tillstånd från länsstyrelsen och 
avfallet ska lämnas till en godkänd anläggning för detta avfall.

På fastigheten Rörvik 1:153 har det pågått en brand i april 2014. Branden har medfört att en 
lagerbyggnad totalförstördes. 
Lagerbyggnadens tak- och väggmaterial har bestått av asbest. Asbesthaltigt material ligger på 
fastigheten och asbestföroreningen ligger även utanför fastighetsgränsen på fastigheten Rörvik 1:76. 
Miljökonsulten Detectum AB har genomfört en undersökning och lämnat utlåtanden i en rapport. 
Ett beslut om sanering har meddelats fastighetsägarna.

- Undersökningsrapport från miljökonsult Detectum AB
- Beslut om sanering upprättat av Fiona Vader-Kok, miljöinspektör, 2016-02-01
- E-postmeddelande 2016-04-04

Enligt ett meddelat beslut om sanering och krav ställt i denna skulle saneringsarbetet på fastigheten 
Rörvik 1:153 samt Rörvik 1:76 vara klart senast den 2016-04-01. Verksamhetsutövare har begärt 

Fastighet Rörvik 1:153

Diarienummer: 2014000269

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

Motivering till beslut

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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Sökande 1 (besvärshänvisning)
Sökande 2 (besvärshänvisning)
Sakägare 1 
Sakägare 2

förlängning av tid pga. en snö- och isperiod som försvårade saneringsarbetet. Snö- och is är i 
dagsläge borta och förlängning kan beviljas till den 2016-09-30 och förenas vid vite på 40 000 kr vid 
utebliven åtgärd.

Med hänsyn tagit till miljökonsultens utlåtande, riskbedömningar och rekommendationer i rapport  
bedömer myndighetsförvaltningen det motiverat att fastighetsägarna ska sanera de 
asbestförorenade fastigheterna Rörvik 1:153 samt Rörvik 1:76.

Även 10 kapitel 4§ miljöbalken om avhjälpandeansvarets innebörd har beaktats som lyder, den som 
är ansvarig för att avhjälpa en föroreningsskada ska i skälig omfattning utföra och bekosta det 
avhjälpande som på grund av föroreningen behövs för att förebygga, hindra eller motverka att skada 
eller olägenhet uppstår för människors hälsa eller miljön.

Myndighetsförvaltningen rekommenderar att en saneringsfirma med kunskap inom asbestsanering 
sanerar fastigheten Rörvik 1:153 samt delar av fastigheten Rörvik 1:76 och i enlighet med beslutet.

Miljöbalken (1998:808) kap 2 § 2-3, kap 26 § 9, 14, 19 och 22

Upplysning

Lagrum

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 



Sida 11 (36)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-06-16

94§

Beslut om egenkontroll

att Barn- och utbildningsnämnden Sävsjö kommun med organisationsnummer 212000-0563 ska 
upprätta ett skriftligt dokumenterat egenkontrollprogram för förskoleverksamhet på fastigheten Ejdern 
1 och skicka en kopia av denna till myndighetsförvaltningen senast 14 dagar efter mottagandet av 
beslutet.

Vid utebliven åtgärd förenas beslutet med ett vite på 15 000 kr.

Genom en anmälan om lokal för ny förskoleverksamhet på fastigheten Ejdern 1 inkommit från Barn- 
och utbildningsförvaltningen den 2015-01-19 har myndighetsnämnden genom beslut 2015-03-05 § 
31 godkänd lokalen och dess verksamhet under förutsättning att ett skriftligt dokumenterat 
egenkontrollprogram ska upprättas för verksamheten.
Egenkontrollprogrammet skulle vara myndighetsförvaltningen tillhanda senast 6 veckor efter start av 
verksamhet.

Verksamheten har enligt inkomna uppgifter från förskolechef varit igång sedan 2015-11-02.

En förlängning av tid har begärts av förskolechef och beviljats till 1 februari 2016.

Myndighetsförvaltningen har i dagsläget dock inte fått in ett skriftligt egenkontrollprogram för den nya 
förskoleverksamheten.

- Protokoll myndighetsnämnden 2015-03-05 § 31 
- E-postmeddelande gällande förlängning av tid 2015-12-17

Myndighetsförvaltningen har inte fått in det skriftliga dokumenterade egenkontrollprogrammet som 
har varit ett krav i myndighetsnämndens beslut 2015-03-05-§ 31. 
I 26 kapitel 14§ miljöbalken får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.
Myndighetsnämnden bedömer det med hänsyn tagit till ovanstående och gällande lagstiftning det 
motiverat att vid utebliven åtgärd gällande kommunicerad beslut att förelägga med vite.

Fastighet Ejdern 1

Enligt förordningen (1998:901) ”om verksamhetsutövarens egenkontroll” ska anmälningspliktiga 
verksamheter ha ett dokumenterat egenkontrollprogram 4-7 §§.

Förskoleverksamheten på fastigheten Ejdern 1 är en anmälningspliktig verksamhet enligt förordning 
(1998:899) ”om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd” 38 §.

Verksamhetsutövaren ska ha kontroll över verksamheten och kunna styra den, så att det genom 
bland annat en god planering, egna undersökningar och förebyggande åtgärder fortlöpande går att 
följa lagstiftningen och minimera eller undvika en negativ påverkan på människors hälsa och miljö.

Diarienummer: 2014000858

Verksamhetsutövare (Med hänvisning till Personuppgiftslagen 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 
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Verksamhetsutövare (besvärshänvisning)

Förordning (1998:901) ”om verksamhetsutövarens egenkontroll” 4-7 §§
Förordning (1998:899) ”om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd” 38 §
Miljöbalken kap 2 § 3, kap 26 § 9 och § 14

Lagrum

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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95§

Beslut om vitesföreläggande gällande avloppsanläggning

att vid vite om 50 000 kr att förbjudaxxx och xx att från och med den 1 oktober 2016 släppa ut eller 
låta någon annan släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig 
avloppsanläggning på fastigheten Hyltan 1:3 i Sävsjö kommun.

Myndighetsförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten Hyltan 1:3 den 2014-08-
08. Vid inventeringen framkom följande: 

Avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn med en stenkista som efterföljande rening. I 
huset på fastigheten finns vattentoalett samt BDT-avlopp. Huset används som permanentbostad.

- Föreläggande om förbud 2015-02-26
- Påminnelse angående enskild avloppsanläggning 2016-02-19
- Förslag till beslut upprättat 2016-05-31

Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig 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 Hyltan 1:3 inte uppfyller 
de krav som ställs i miljöbalken. Enligt prioriteringsordningen för enskilda avlopp i Sävsjö kommun, 
framgår att wc-avlopp från permanentbostad 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 januari 2016 förbjuda utsläpp av 
avloppsvatten från fastigheten Hyltan 1:3. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter 
den 1 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.

Fastighet HYLTAN 1:3

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på 
fastigheten Hyltan 1:3 måste en ny avloppsanläggning inrättas och vara färdigställd senast den 1 
oktober 2016. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport 
inkommit.

Miljöbalken 26 kap 9 § 
Miljöbalken 9 kap 7 § och 1 § punkt 1

Diarienummer: 2015000155

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

Motivering till beslut

Upplysning

Lagrum

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 



Sida 14 (36)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-06-16

Fastighetsägare (besvärshänvisning)

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

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 



Sida 15 (36)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-06-16

96§

Beslut om vitesföreläggande gällande avloppsanläggning

att vid vite om 50 000 kr att förbjuda xx att från och med den 1 oktober 2016 släppa ut eller låta 
någon annan släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig 
avloppsanläggning på fastigheten Stigåsa 1:2 i Sävsjö kommun.

Myndighetsförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten Stigåsa 1:2 den 2014-11-
10. Vid inventeringen framkom följande: 

Avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn med en stenkista som efterföljande rening. I 
huset på fastigheten finns vattentoalett samt BDT-avlopp. Huset används som permanentbostad.

- Föreläggande om förbud 2015-03-03
- Påminnelse angående enskild avloppsanläggning 2016-02-19
- Förslag till beslut upprättat 2016-05-31

Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig 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 Stigåsa 1:2 inte 
uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Enligt prioriteringsordningen för enskilda avlopp i Sävsjö 
kommun, framgår att wc-avlopp från permanentbostad 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 januari 2016 förbjuda utsläpp av 
avloppsvatten från fastigheten Stigåsa 1:2. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter 
den 1 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.

Fastighet Stigåsa 1:2

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på 
fastigheten Stigåsa 1:2 måste en ny avloppsanläggning inrättas och vara färdigställd senast den 1 
oktober 2016. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport 
inkommit.

Miljöbalken 26 kap 9 § 
Miljöbalken 9 kap 7 § och 1 § punkt 1

Diarienummer: 2015000224

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

Motivering till beslut

Upplysning

Lagrum

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 



Sida 16 (36)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-06-16

Fastighetsägare (besvärshänvisning)

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

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 



Sida 17 (36)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-06-16

97§

Beslut om vitesföreläggande gällande avloppsanläggning

att vid vite om 50 000 kr att förbjuda xx att från och med den 1 oktober 2016 släppa ut eller låta 
någon annan släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig 
avloppsanläggning på fastigheten Stigåsa 2:6 i Sävsjö kommun.

Myndighetsförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten Stigåsa 2:6 den 2014-11-
11. Vid inventeringen framkom följande: 

Avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn med en infiltration utan luftningsrör som 
efterföljande rening. I huset på fastigheten finns vattentoalett samt BDT-avlopp. Huset används som 
permanentbostad.

- Föreläggande om förbud 2015-03-03
- Påminnelse angående enskild avloppsanläggning 2016-02-19
- Förslag till beslut upprättat 2016-05-31

Då tillstånd för anläggningen saknas går det inte att säkerhetsställa att avloppsanläggningen är 
anlagd enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för 
hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17). 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 Stigåsa 2:6 inte 
uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Enligt prioriteringsordningen för enskilda avlopp i Sävsjö 
kommun, framgår att wc-avlopp från permanentbostad 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 januari 2016 förbjuda utsläpp av 
avloppsvatten från fastigheten Stigåsa 2:6. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter 
den 1 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.

Fastighet STIGÅSA 2:6

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på 
fastigheten Stigåsa 2:6 måste en ny avloppsanläggning inrättas och vara färdigställd senast den 1 
oktober 2016. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport 
inkommit.

Diarienummer: 2015000223

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

Motivering till beslut

Upplysning

Lagrum

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 



Sida 18 (36)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-06-16

Fastighetsägare (besvärshänvisning)

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

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 



Sida 19 (36)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-06-16

98§

Beslut om vitesföreläggande gällande avloppsanläggning

att vid vite om 50 000 kr att förbjuda xx att från och med den 1 oktober 2016 släppa ut eller låta 
någon annan släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig 
avloppsanläggning på fastigheten Stigåsa 2:14 i Sävsjö kommun.

Myndighetsförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten Stigåsa 2:14 den 2014-11-
12. Vid inventeringen framkom följande: 

Avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn med en stenkista som efterföljande rening. I 
huset på fastigheten finns vattentoalett samt BDT-avlopp. Huset används som permanentbostad.

- Föreläggande om förbud 2015-03-03
- Påminnelse angående enskild avloppsanläggning 2016-02-19
- Förslag till beslut upprättat 2016-05-31

Avloppsvattnet som släpps ut har endast 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 Stigåsa 2:14 inte 
uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Enligt prioriteringsordningen för enskilda avlopp i Sävsjö 
kommun, framgår att wc-avlopp från permanentbostad 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 januari 2016 förbjuda utsläpp av 
avloppsvatten från fastigheten Stigåsa 2:14. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används 
efter den 1 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.

Fastighet STIGÅSA 2:14

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på 
fastigheten Stigåsa 2:14 måste en ny avloppsanläggning inrättas och vara färdigställd senast den 1 
oktober 2016. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport 
inkommit.

Miljöbalken 26 kap 9 § 
Miljöbalken 9 kap 7 § och 1 § punkt 1

Diarienummer: 2014000861

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

Motivering till beslut

Upplysning

Lagrum

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 



Sida 20 (36)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-06-16

Fastighetsägare (besvärshänvisning)

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

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 



Sida 21 (36)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-06-16

99§

Beslut om vitesföreläggande gällande avloppsanläggning

att vid vite om 50 000 kr att förbjuda xx att från och med den 1 oktober 2016 släppa ut eller låta 
någon annan släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintliga 
avloppsanläggningar på fastigheten Stigåsa 2:21 i Sävsjö kommun.

Myndighetsförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten Stigåsa 2:21 den 2014-11-
12. Vid inventeringen framkom följande: 

Avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn med en infiltration utan luftningsrör som 
efterföljande rening. I huset på fastigheten finns vattentoalett samt BDT-avlopp. Huset används som 
permanentbostad.

- Föreläggande om förbud 2015-03-03 (tidigare ägare)
- Påminnelse angående enskild avloppsanläggning 2016-02-19
- Förslag till beslut upprättat 2016-05-31

Då det inte går det att säkerhetsställa att infiltrationen är anlagd enligt Havs- och vattenmyndighetens 
allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17) bedöms den 
som bristfällig. 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 Stigåsa 2:21 inte 
uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Enligt prioriteringsordningen för enskilda avlopp i Sävsjö 
kommun, framgår att wc-avlopp från permanentbostad 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 januari 2016 förbjuda utsläpp av 
avloppsvatten från fastigheten Stigåsa 2:21. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används 
efter den 1 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.

Fastighet STIGÅSA 2:21

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på 
fastigheten Stigåsa 2:21 måste en ny avloppsanläggning inrättas och vara färdigställd senast den 1 
oktober 2016. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport 
inkommit.

Diarienummer: 2015000233

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

Motivering till beslut

Upplysning

Lagrum

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 



Sida 22 (36)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-06-16

Fastighetsägare (besvärshänvisning)

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

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 



Sida 23 (36)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-06-16

100§

Beslut om vitesföreläggande gällande avloppsanläggning

att vid vite om 50 000 kr att förbjuda xx att från och med den 1 oktober 2016 släppa ut eller låta 
någon annan släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig 
aavloppsanläggningar på fastigheten Stigåsa 2:22 i Sävsjö kommun.

Myndighetsförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten Stigåsa 2:22 den 2014-11-
12. Vid inventeringen framkom följande: 

Avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn med en stenkista som efterföljande rening. I 
huset på fastigheten finns vattentoalett samt BDT-avlopp. Huset används som permanentbostad.

- Föreläggande om förbud 2015-03-03
- Påminnelse angående enskild avloppsanläggning 2016-02-19
- Förslag till beslut upprättat 2016-05-31

Avloppsvattnet som släpps ut har endast 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 Stigåsa 2:22 inte 
uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Enligt prioriteringsordningen för enskilda avlopp i Sävsjö 
kommun, framgår att wc-avlopp från permanentbostad 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 januari 2016 förbjuda utsläpp av 
avloppsvatten från fastigheten Stigåsa 2:22. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används 
efter den 1 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.

Fastighet STIGÅSA 2:22

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på 
fastigheten Stigåsa 2:22 måste en ny avloppsanläggning inrättas och vara färdigställd senast den 1 
oktober 2016. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport 
inkommit.

Miljöbalken 26 kap 9 § 
Miljöbalken 9 kap 7 § och 1 § punkt 1

Diarienummer: 2015000220

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

Motivering till beslut

Upplysning

Lagrum

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 



Sida 24 (36)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-06-16

Fastighetsägare (besvärshänvisning)

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

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 



Sida 25 (36)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-06-16

101§

Tillbyggnad av industrilokal med kallager

att bevilja bygglov för tillbyggnad.

Sökanden önskar göra en tillbyggnad i form av ett kallager till sin industrilokal.

- Ansökan
- Fotografier tagna 2016-06-01

Sökanden

Myndighetsnämnden finner inga hinder för tillbyggnaden.
Byggnationen följer gällande detaljplan som tillbyggnaden planeras uppföras på.

Fastighet BRÄDAN 6

Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från 
dagen för beslutet om lov.
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits och beslut om startbesked lämnats.
Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftgning inte följs.

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

Diarienummer: 2016000199

Sökande (Med hänvisning till Personuppgiftslagen 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 26 (36)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-06-16

102§

Uppförande av förråd/garage

att inte bevilja bygglov för förrådsbyggnad.

Sökande önskar uppföra en förrådsbyggnad på sin tomt.
Byggnaden hamnar en bit in på prickmark, mark som ej får bebyggas, vilket innebär en avvikelse mot 
gällande detaljplan.
Byggnadens planerade höjd är cirka 80 cm högre än angiven byggnadshöjd som är fastställd i plan.
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig.

- Ansökan
- Yttrande från berörda grannar
- Fotografier tagna 2016-06-02

Sökanden (besvärshänvisning)

Den planerade åtgärden innebär en för stor avvikelse mot gällande detaljplan eftersom 
förrådsbyggnaden är för hög samt att den hamnar på prickmark.
Byggherren uppmanas att pröva ett nytt bygglov på den platsen som det rivna förrådet var placerat.
Byggnadsverket som planeras uppföras på den avsedda platsen ska utformas på ett  sätt
som är lämpligt med hänsyn till stadsbilden och intresset av en god helhetsverkan.

Fastighet VRIGSTAD 3:6

Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från 
dagen för beslutet om lov.
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits och beslut om startbesked lämnats.
Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftgning inte följs.

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 2 kap § 6 samt 9 kap §§ 2, 31 b

Diarienummer: 2016000431

Sökande (Med hänvisning till Personuppgiftslagen 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 27 (36)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-06-16

103§

Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontor till 
övernattningslokal (tillfällig vistelse)

att bevilja tidsbegränsat bygglov för ändrad användning till övernattningslokal på fastigheten Ljuset 8 
till och med 2017-03-31.

Sävsjö Energi ansöker om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning i del av byggnad till 
övernattningslokal (tillfällig vistelse). Användning av kvartersmarken i detaljplanen är markerad med 
J, industri, lager, ej störande. Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig.

- Ansökan
- Fotografier tagna 2016-06-01

Sökanden

Åtgärden innebär en avvikelse mot gällande detaljplan men tidsbegränsat bygglov kan beviljas då 
det rör sig om en förhållandevis kort tidsperiod.

Fastighet LJUSET 8

Sökanden uppmanas till att, vid behov, inkomma med en ny ansökan om tidsbegränsat bygglov för 
ny prövning innan tidsfristens utgång.

Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftningen inte följs.

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

Diarienummer: 2016000442

Sökande (Med hänvisning till Personuppgiftslagen 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 28 (36)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-06-16

104§

Strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad (friggebod) samt 
ombyggnation av altan

att bevilja strandskyddsdispens i enlighet med miljöbalkens kap 7 § 18 c för friggeboden samt 
altanen och

att befintlig tomtplatsavgränsning enligt karta även skall gälla i fortsättningen.

Sökanden ansöker om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad (friggebod) samt att riva och 
bygga om sin altan på sitt fritidshus.
Sjötomten ligger belägen norr om Holmsjön. Sökanden planerar att riva den befintliga friggeboden 
som är i för dåligt skick att renovera samt att bygga upp en ny friggebod på samma plats.  Enligt 
sökanden är de befintliga byggnaderna uppkommen innan strandskyddslagens tillkomst. Samma sak 
gäller även altanen.

- Ansökan
- Fotografier tagna 2016-06-02
- Tomtplatsavgränsning

Befintliga byggnader på tomten bedöms vara uppförd innan strandskyddslagens tillkomst.
Dispens ges i enlighet med miljöbalken, 7 kap § 18 c punkt 1, då ersättningsbyggnaden samt altanen 
placeras på en tomtplatsavgränsning som redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det 
saknar betydelse för strandskyddets syften.

Ersättningsbyggnaden samt altanen  ska uppföras med samma storlek som de befintliga
 
Åtgärden kan anses vara av sådant slag att det har en begränsad omfattning vilket gör att 
strandskyddets syften fortfarande långsikigt tillgodoses.
Det kommer heller inte att innebära någon direkt negativ påverkan på växt- och djurliv. Ansökan 
berör även ett område för landsbygdsutveckling i strandnära läge.

Fastighet HOLMATORP 1:1

Beslutet om strandskyddsdispens vinner laga kraft först tre veckor efter att beslutet har kommit 
länsstyrelsen tillhanda. Länsstyrelsen har möjlighet att pröva beslutet.

Beslut om dispens upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två (2) år
eller avslutats inom fem (5) år från det datum då beslutet vann laga kraft.

Miljöbalken 7 kap §§ 15, 18 b och 18 c

Diarienummer: 2016000422

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

Motivering till beslut

Upplysning

Lagrum

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 



Sida 29 (36)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-06-16

Sökanden
Länsstyrelsen i Jönköpings län

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 



Sida 30 (36)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-06-16

105§

Detaljplan för Omlastaren 1, Sävsjö kommun

att ta räddningstjänstens yttrande som sitt eget samt 

att i övrigt inte lämna någon erinran mot föreslagen detaljplan.

Sävsjö Trähus AB har fått ny ägare, Lindholmskoncernen, och för att säkerställa lagerhållning och 
fortsatt expansion av företaget har behovet att utökard mark vuxit.
Planförslaget syftar till att utöka tomten vid befintlig husfabrik.
Detaljplanen har varit föremål för samråd under tiden 2016-01-18  till och med 2016-02-11.

- Planbeskrivning
- Detaljplan
- Samrådsredogörelse
- Yttrande från Räddningstjänsten 2016-06-01

Utvecklingsavdelningen, Samhällsbyggnadsenheten

Fastighet

Planområdet ligger i norra delen av Sävsjö tätort mellan södra stambanan och Spångenområdet.

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 5 kap. §§ 18-25

Diarienummer:

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen 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 31 (36)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-06-16

106§

Detaljplan för utökning av södra industriområdet, del av Hjärtnäs, 
Sävsjö kommun.

att ta räddningstjänstens yttrande som sitt eget,
 
att föreslå att högsta byggnadshöjd sätts till minst 16 meter, samt 

att i övrigt inte lämna någon erinran mot föreslagen detaljplan.

Kommunen behöver ha markberedskap för att tillgodose framtida efterfrågan av industrimark. 
Förslaget syftar till att utöka södra industriområde i Sävsjö kommun.

Planområdet är beläget i södra delen av Sävsjö samhälle utmed Hjärtlandavägen mot Stockaryd. 
Norr om området finn ett befintligt asfaltsverk samt Sävsjö reningsverk. Öster om området finns 
verksamheten Skruf snus.

- Planbeskrivning
- Detaljplan
- Yttrande från räddningstjänsten

Utvecklingsavdelningen, samhällsbyggnadsenheten

Myndighetsnämnden ställer sig positiv till en utökning av södra industriområdet.

Fastighet

Planområdet är beläget i södra delen av Sävsjö tätort öster om Skruven 1 och söder om Djupadal.

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 5 kap. § 11, § 12

Diarienummer:

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen 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 32 (36)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-06-16

107§

Strandskyddsdispens för uppförande av ersättningsbyggnad sjöbod

att bevilja strandskyddsdispens i enlighet med miljöbalkens kap 7
§ 18 b för ersättningsbyggnad och 

att befintlig tomtplatsavgränsning enligt bifogad karta även skall gälla i fortsättningen.

Sökande önskar dispens från gällande strandskyddsbestämmelser om att ta bort den befintliga 
sjöboden och ersätta den med en likvärdig ny byggnad med samma utvändiga mått. Byggnaden som 
är en gammal sjöbod/båthus finns alldeles intill strandlinjen vid sydöstra sidan om Furusjön. 
Sjöboden är hårt sliten av vatten, vind och ålder, förmodligen mer än 50 år.

Området omfattas av det dokument om landsbygdsutveckling i strandnära läge som 
kommunfullmäktige har antagits.

- Ansökan
- Fotografier tagna 2016-06-08
- Tomtplatsavgränsning

Dispens ges i enlighet med miljöbalken, 7 kap § 18 c punkt 1 och 2, då ersättningsbyggnaden 
placeras på en tomtplatsavgränsning som redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det 
saknar betydelse för strandskyddets syften.

Ersättningsbyggnaden som ska uppföras med samma storlek som den befintliga måste för sin 
funktion ligga vid vattnet.
 
Åtgärden kan anses vara av sådant slag att det har en begränsad omfattning vilket gör att 
strandskyddets syften fortfarande långsikigt tillgodoses.
Det kommer heller inte att innebära någon direkt negativ påverkan på växt- och djurliv. Ansökan 
berör även ett område för landsbygdsutveckling i strandnära läge.

Fastighet SVÄLTESTORP 1:9

Beslutet om strandskyddsdispens vinner laga kraft först tre veckor efter att beslutet har kommit 
länsstyrelsen tillhanda. Länsstyrelsen har möjlighet att pröva beslutet.

Beslut om dispens upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två (2) år
eller avslutats inom fem (5) år från det datum då beslutet vann laga kraft.

Miljöbalken 7 kap §§ 15, 18 b, 18 c pkt 1 och 2.

Diarienummer: 2016000466

Sökande (Med hänvisning till Personuppgiftslagen 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 33 (36)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-06-16

Sökanden
Länsstyrelsen i Jönköpings län

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 



Sida 34 (36)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-06-16

108§

Tillbyggnad av enbostadshus och garage

att bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt

att godkänna åtgärden som en mindre avvikelse från detaljplanen.

Sökanden önskar göra en tillbyggnad  tilll sitt enbostadshus. Åtgärden innebär en avvikelse från 
gällande detaljplan. Enligt planen får huvudbyggnad jämte ett uthus eller annan gårdsbyggnad inte 
uppta större sammanlagd areal än 185 kvadratmeter. I detta fall rör det sig om en avvikelse med 23 
kvadratmeter. Berörda sakägare har fått möjlighet till att yttra sig i ärendet. Inga erinringar har 
kommit in till myndighetsförvaltningens miljö- och byggenhet.

- Ansökan
- Fotografier tagna 2016-06-14

Sökanden

Tillbyggnad av enbostadshuset 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 
förenlig med planens syften.

Fastighet DUNGEN 6

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.

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

Diarienummer: 2016000451

Sökande (Med hänvisning till Personuppgiftslagen 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 35 (36)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-06-16

109§

Anmälan om bekämpning av jätteloka

att tillåta bekämpning enligt anmälan samt att förelägga Utetjänst i Sverige AB organisationsnummer 
556792-0896 om följande försiktighetsmått vid bekämpning av jätteloka: 

att bekämpning ska ske i enlighet med vad som angivits i anmälan,

att bekämpning ska ske i enlighet med förordning (2014:425) om bekämpningsmedel samt övrig 
berörd lagstiftning,

att bekämpning i största möjliga utsträckning ska ske genom att bekämpningsmedlet stämplas eller 
avstryks på plantorna.

Anmälan om bekämpning av jätteloka med hjälp av Roundup Bio på fastigheten Eksjöhovgård 9:1 
har inkommit till förvaltningen.

- Anmälan, inkommen 2016-06-10

Främmande arter kan vara ett hot mot den biologiska mångfalden. Jättelokan är en främmande art 
som etablerat sig i Sverige. Den tränger ut annan växtlighet genom sina höga, täta bestånd. 
Jättelokans växtsaft kan också ge brännskador på människors hud i kombination med solljus. Därför 
bör jättelokan bekämpas.

Den som avser sprida bekämpningsmedel ska före spridningen förvissa sig om att denna kan ske 
utan befarad risk för grundvattenförorening. 

Den som yrkesmässigt använder växtskyddsmedel ska dokumentera varje användning av 
växtskyddsmedel och ange vilka skyddsavstånd som har hållits vid spridning som sker utomhus, 
vilka övriga försiktighetsåtgärder till skydd mot miljöpåverkan som har vidtagits vid spridning samt i 
vilket syfte växtskyddsmedlet har använts.

Fastighet EKSJÖHOVGÅRD 9:1

Bekämpning bör i första hand ske genom mekanisk bekämpning. 
 
Inom följande områden är det anmälningsplikt att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel: 
- på vägområden, för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som 
omfattas av föreskrifter om bekämpning som Jordbruksverket har meddelat, 
- på banvallar, och
- inom områden med en sammanhängande area överskridande 1000 kvadratmeter  där allmänheten 
får färdas fritt, med undantag för åkermark. 

Roundup bör inte användas närmare än 6 meter från vattendrag.

Diarienummer: 2016000478

Sökande (Med hänvisning till Personuppgiftslagen 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 36 (36)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-06-16

Sökanden

Vid kemisk bekämpning av jättelokan är det olämpligt att spruta. Sprutar man dör all omkringliggande 
växtlighet. Frön av jätteloka, som med största sannolikhet finns i marken, kan då gro utan konkurrens 
och tar snabbt över området. Resultatet är alltså att man gynnat jättelokorna. Istället för att spruta 
stämplar eller avstryker man plantorna. Stämpling innebär att man använder en skaftförsedd svamp 
eller liknande och pressar på en liten mängd av bekämpningsmedlet på plantan. Det är särskilt 
lämpligt på små plantor i stora bestånd tidigt på våren. Vid avstrykning används en sorts 
penselverktyg till att stryka bekämpningsmedel på delar av större plantor.

Naturvårdsverkets föreskrift om spridning av kemiska bekämpningsmedel (SNFS 1997:2)
Förordning om bekämpningsmedel (2014:425)

Lagrum

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 


