Myndighetsnämnden
Protokollsdatum

2016-08-25

Plats och tid

Kommunalhuset, Vrigstadrummet

2016-08-25

Beslutande

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

Övriga deltagare

Magdalena Gustafsson, sekreterare
Maria Thulin, förvaltningschef
Per Fernström, miljösamordnare
Daniel Karlsson (kd), ej tjänstgörande ersättare
Lars Adén, byggnadsinspektör, §§ 113, 133

Utses att justera

Hazze Eklöf (s)

Justeringens
plats och tid

Kommunalhuset, 2016-08-25, kl 17.00

Underskrifter

Sekreterare

13:00 - 16:45

Paragrafer

110 - 133

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

Myndighetsnämnd

Sammanträdesdatum

2016-08-25

Datum för
anslagsuppsättande

2016-08-26

Förvaringsplats
för protokollet

Myndighetsnämndens kansli

Datum för
anslagsnedtagande

2016-09-16

Underskrift
Magdalena Gustafsson, sekreterare

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 2 (33)

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 110

2016-08-25

Diarienummer:

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

Sammanfattning
Av miljö- och byggenheten meddelade beslut gällande livsmedelsärenden, miljö- och
hälsoskyddsärenden, byggärenden samt trafikärenden.
Av miljö- och byggenheten meddelade beslut om godkännande av förrättning.
Av räddningstjänsten meddelade beslut om upphävande av eldningsförbud.

Beslutsunderlag
- Delegationsbeslut från myndighetsförvaltningen, daterade från 2016-06-09 till och med 2016-08-15

Myndighetsnämnden beslutar
att anse delegationsbesluten föredragna.

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 3 (33)

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 111

2016-08-25

Diarienummer:

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

1. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2016-06-15; Prövning gällande strandskyddsdispens på
fastigheten Forsa 2:2.
2. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2016-06-20; Samråd om förläggning av markkabel och byte av
befintlig luftledning på fastigheterna Solkaryd 8:1 mfl.
3. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2016-06-16; Redovisning av energiplan, fastigheten Aleholm 1.
4. Protokoll kommunfullmäktige 2016-06-20 § 78; Budget 2017-2019 samt fastställande av
kommunalskatt 2017.
5. Protokoll kommunfullmäktige 2016-06-20 § 80; Svar på motion angående självtvätt av bilar.
6. Protokoll kommunfullmäktige 2016-06-20 § 84; Inrättande av bemanningsenhet.
7. Protokoll kommunfullmäktige 2016-06-20 § 85; Sammanträdesdagar för KF, KS och dess utskott
år 2017.
8. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2016-06-22; Samråd om underhållsröjning av ledningsgata för 10
kV Malmbäck i Nässjö, Sävsjö och Jönköpings kommuner.
9. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2016-06-22; Prövning av strandskyddsdispens på fastigheten
Holmatorp 1:1.
10. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2016-06-23; Avslag av överklagan gällande avloppsanläggning
på fastigheten Grönvik 1:4.
11. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2016-08-09; Information om överklagan av länsstyrelsens beslut
gällande Grönvik 1:4.
12. Sammanställning luftkvalitetsberäkningar i Sävsjö tätort,
2016-06-29.
13. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2016-06-28; Samråd om underhållsröjning av ledningsgata för 10
kV Landsbro i Vetlanda och Sävsjö kommun.
14. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2016-06-28; Prövning av strandsskyddsdispens på fastigheten
Svältestorp 1:9.
15. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2016-07-01; Länsstyrelsens yttrande gällande tillstånd på
fastigheten Ljunga 2:4 mfl.
16. Information från Naturvårdsverket gällande elcyklar, Segways mfl som inte ingår i allemansrätten.
17. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2016-06-29; Prövning av strandskyddsdispens på fastigheten
Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 4 (33)

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum

2016-08-25

Linderyd 1:8.
18. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2016-07-01; Livsmedelskontrollen i Sävsjö kommun.
19. Trafikverket, 2016-07-13; Remiss - förslag till nya föreskrifter för väg 30, Kronobergs län.
20. Yttrande gällande remiss om förslag till nya föreskrifter för väg 30, Kronobergs län.
21. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2016-07-26; Samråd om underhållningsröjning och
helikoptertoppning av kantträd i ledningsgata på sträckan Nässjö-Alvesta.
22. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2016-07-26; Tillstånd till utsläpp av växthusgaser om handel med
utsläppsrätter, Bulten 1.
23. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2016-07-25; Beskärning av askar på fastigheten Kättorp 1:11.
24. Åklagarmyndigheten, 2016-08-05; Nedläggning av förundersökning gällande fastigheten
Stockaryd 3:143.
25. Förvaltningsrätten, 2016-07-21; Begäran om yttrande gällande överklagan, fastigheten
Gästgivaregården 1:227.
26. Yttrande till förvaltningsrätten gällande överklagan, fastigheten Gästgivargården 1:227, 2016-0722.
27. Komplettering i ärende gällande överklagan om etablering av vindkraft på fastigheten Hylletofta
2:2.
28. Mark- och miljödomstolen, 2016-08-09; Dom gällande strandskyddsdispens på fastigheten
Äpplaryd 1:8.
29. Region Jönköpings län, 2016-08-01; Remiss angående kris- och katastrofmedicinsk
beredskapsplan för allvarliga- och extraordinära händelser.
30. Yttrande upprättat av Lars-Göran Andersson gällande kris- och katastrofmedicinsk
beredskapsplan för allvarliga- och extraordinära händelser.
31. Rapport - Inventering av enskilda avloppsanläggningar i Sävsjö kommun 2016 i området mellan
Stigåsa och Rörvik.
32. Skrivelse upprättad av Maria Thulin angående personalrekrytering på räddningstjänsten.

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 112

Sida 5 (33)

2016-08-25

Diarienummer:

Yttrande Välfärdsrådets handlingsplan 2016-2019
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning
Ett förslag till handlingsplan 2016-2019 "Samverkan mellan Lokalpolisområde Höglandet och Sävsjö
kommun" är framtagen. Handlingsplanen gäller för det brottsförebyggande och trygghetsskapande
arbetet i Sävsjö kommun. Tre huvudområden är identifierande:
1. Ungdomar
2. Polisens närvaro
3. Bostadsinbrott

Beslutsunderlag
- Förslag Handlingsplan 2016-2019 "Samverkan mellan Lokalpolisområde Höglandet och Sävsjö
kommun".
- Protokoll Välfärdsrådet 2016-05-12 § 9; Polis och trygghetsfrågor i Sävsjö kommun.

Myndighetsnämnden beslutar
att ta räddningschefen Lars-Göran Anderssons yttrande dock inte punkt 2 som sitt eget samt
att överlämna yttrandet till Välfärdsrådet.

Beslutet skickas till
Välfärdsrådet

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 6 (33)

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 113

Diarienummer:

2016-08-25

2016000510

Strandskydddispens för uppförande av garage
Fastighet

VALLSJÖ 2:7

Sökande

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

Sammanfattning
Sökande önskar dispens från gällande strandskyddsbestämmelser för att få uppföra ett garage på
sin fastighet. Fastigheten, som är en sjötomt, är belägen vid Vallsjöns västra sida. I dagsläget finns
det fyra byggnader på fastigheten varav två stycken är fritidshus.
Ett av fritidshusen planeras att rivas.

Beslutsunderlag
- Ansökan
- Karta
- Fotografier tagna 2016-06-30

Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja strandskyddsdispens i enlighet med miljöbalkens kap 7
§ 18 b för komplementbyggnad och
att befintlig tomtplatsavgränsning även skall gälla i fortsättningen.

Motivering till beslut
Dispens ges i enlighet med miljöbalken, 7 kap § 18 c punkt 1, då komplementbyggnaden placeras på
en sjötomt som redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften.
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.

Upplysning
Beslutet om strandskyddsdispens vinner laga kraft först tre veckor efter att beslutet har kommit
länsstyrelsen tillhanda. Länsstyrelsen har möjlighet att pröva beslutet.
Beslut om dispens upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två (2) år
eller avslutats inom fem (5) år från det datum då beslutet vann laga kraft.

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

Beslutet skickas till
Sökanden
Länsstyrelsen

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 7 (33)

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 114

Diarienummer:

2016-08-25

2014000499

Beslut om förlängt tidsintervall gällande enskilt avlopp
Fastighet

ÄLMESÅS 1:21

Sökande

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

Sammanfattning
Avloppsanläggningen på fastigheten Älmesås 1:21 består av ett BDT-avlopp med direktutsläpp samt
en separett. Avloppsanläggningen är enligt tidigare beslut daterat den 2014-08-11 förelagd med
användningsförbud från och med den 2016-09-01.
Fastighetsägaren har i en skrivelse till myndighetsförvaltningen den 2016-07-05 begärt uppskov för
förlängt tidsintervall för åtgärder på grund av sjukdom.

Beslutsunderlag
- Föreläggande om förbud 2014-08-11
- Begäran om uppskov 2016-07-06

Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja uppskov och förlänga tiden för att vidta åtgärder till den 1 septemeber 2017.

Motivering till beslut
Bostaden på fastigheten används som fritidsboende och avloppsvattnet som släpps ut på fastigheten
består av enbart BDT-vatten. På grund av sjukdom nyttjas inte fastigheten eller avloppsanläggningen
och förlängt tidsintervall gällande den enskilda avloppsanläggningen kan därmed beviljas.

Upplysning
Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från bad, disk och tvätt på fastigheten
Älmesås 1:21 måste en ny avloppsanläggning inrättas och vara färdigställd senast den 1 september
2017. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport inkommit.

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

Beslutet skickas till
Fastighetsägare (besvärshänvisning)

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 115

Diarienummer:

Sida 8 (33)

2016-08-25

2015000061

Beslut om förlängd tidfrist gällande användningsförbud av enskild
avloppsanläggning
Fastighet

SKEPPERSTAD 2:8

Fastighetsägare

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

Sammanfattning
Myndighetsförvaltningengenomförde en avloppsinventering på fastigheten Skepperstad 2:8 den 25
juni 2014. Vid inventeringen framkom att avloppsanläggningen består av en godkänd
trekammarbrunn. Den efterföljande reningen består av en stenkista och uppfyller inte gällnade krav
för normal skyddsnivå.

Beslutsunderlag
- Föreläggande om förbud 2015-01-28
- Kommunicering förslag till beslut 2016-01-22
- Yttrande från fastighetsägare 2016-02-08
- Förslag till beslut upprättat 2016-02-18

Myndighetsnämnden beslutar
att ändra tidigare delegtionsbeslut om förbud att använda avloppsanläggningen på fastigheten
Skepperstad 2:8 med diarienummer 61/2015-424 daterat 2015-01-28, på så sätt att tidpunkten för
användningsförbudet av avloppsanläggningen flyttas fram till den 1 september 2017.

Motivering till beslut
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 Skepperstad 2:8 inte
uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.
Myndighetsnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är
rimlig i förhållande till nyttan.

Lagrum
MMD mål nr M 3318-11
Miljöbalken 26 kap. 9 §
Miljöbalken 9 kap. 7 § och 1 § punkt 1
Miljöbalken 2 kap. 3 §
Prop. 1997/98:45, del 11, s. 106
Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten
(HVMFS 2016:17)

Beslutet skickas till
Fastighetsägare (besvärshänvisning)
Justering

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

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum

Justering

Sida 9 (33)

2016-08-25

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

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 116

Diarienummer:

Sida 10 (33)

2016-08-25

2015000119

Beslut om förlängd tidfrist gällande användningsförbud av enskild
avloppsanläggning
Fastighet

SOLKARYD 3:11

Fastighetsägare

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

Sammanfattning
Myndighetsförvaltningengenomförde en avloppsinventering på fastigheten Solkaryd 3:11 den 10 juli
2014. Vid inventeringen framkom att avloppsanläggningen består av en godkänd trekammarbrunn.
Den efterföljande reningen består av en infiltration från 1989 och uppfyller inte gällande krav för
normal skyddsnivå.
Fastighetsägaren överklagade den 13 mars 2015 det tidigare beslutet till Länsstyrelsen i Jönköpings
län. Länsstyrelsen avslog överklagan. Fastighetägaren överklagade den 9 augusti 2015
Länsstyrelsen i Jönköpings läns beslut till Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen
avslog överklagandet.

Beslutsunderlag
- Föreläggande om förbud 2015-02-19
- Kommunicering förslag till beslut 2016-03-15
- Förslag till beslut upprättat 2016-03-18

Myndighetsnämnden beslutar
att informera om att Mark- och miljödomstolens dom M 3498-15 gäller.

Beslutet skickas till
Fastighetsägare

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 11 (33)

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 117

Diarienummer:

2016-08-25

2013000428

Utlåtande och beslut om avslut gällande genomförd sanering
Fastighet

ORMESTORP 1:14

Sökande

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

Sammanfattning
I augusti 2013 inkom Stockaryds Skytteföreningen med en anmälan om sanering av fastigheten
Ormestorp 1:14, för att därefter kunna avsluta och lägga ner gevärskyttebanans verksamhet.
Myndighetsnämnden tog ett beslut att godkänna anmälan om sanering och under förutsättning att
kraven ställda i beslutet med beslutsdatum 2013-09-19 § 90 ska följas.
Representatn för Stockaryds Skytteförening har besökt myndighetsförvaltningen och berättat om den
genomförda saneringen samt lämnat relevanta handlingar gällande saneringsarbetet.
Den 2016-04-19 har ett inspektionsbesök genomfört med syfte att kontrollera den genomförda
saneringen. Under inspektionsbesöket har en liten enklare saneringsrapport blivit
myndighetsförvaltningen tillhanda. En komplettering av saneringsrapporten har begärts av
handläggaren som inkom.

Beslutsunderlag
- Anmälan om sanering 2013-08-12
- Myndighetsnämndens protokoll § 90 2013-09-19
- Bekräftelse och efterkontroll 2016-02-19
- Inspektionsrapport 2016-05-04
- Bilagor (6 bilder, analysprotokoll provtagning jord och inlämningssedel av förorenade jordmassor)
till saneringsrapport 2016-02-19
- Saneringsrapport 2016-04-19
- Komplettering saneringsrapport 2016-05-31

Myndighetsnämnden beslutar
att godkänna saneringsarbetet som Stockaryds Skytteförening i enlighet med anmälan och krav i
beslut om sanering har genomfört på fastigheten Ormestorp 1:14.
Ärendet kommer därmed att avslutas.

Motivering till beslut
Stockaryds Skytteföreningens saneringsrapport som inkommit bedöms som komplett tillsammans
med det materialet som Stockaryds Skytteförening tidigare lämnat in (6 bilder, analysprotokoll
provtagning jord och inlämningssedel av förorenade jordmassor).
Handläggaren har efter genomfört inspektionsbesök och samtal med ordförande i Stockaryds
Skytteförening samt det inkomna materialet gjort bedömningen att saneringsarbetet har genomfört i
enlighet med inkommen anmälan och kraven i myndighetsnämnden.

Upplysning
Stockaryds Skytteföreningens skriftliga uppgifter om saneringsarbetet och andra relevanta handlingar
gällande ärendet sparas i en databas över misstänkta förorenade områden, förorenade områden och
sanerade områden (EBH-stödet), med syfte att vara underlag i framtida tillsynsärenden och för
prioritering i Länsstyrelsens eller kommunens arbete med förorenade områden. Vissa delar av
informationen publiceras i GIS-skikt och kartor.

Lagrum
Miljöbalken (1998:808) kap 26 § 9
Justering

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

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
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2016-08-25

Beslutet skickas till
Sökande
Sakägaren 1
Sakägaren 2
Sakägaren 3
Sakägaren 4

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 118

Diarienummer:

Sida 13 (33)

2016-08-25

2015000892

Beslut om installation av oljeavskiljare
Fastighet

BLOMMEDAL 1:3

Verksamhetsutövare

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

Sammanfattning
Myndighetsförvaltningen har under år 2016 besökt eller kommer att besöka företag med för kända
fordonstvättar. Både de företag som har fordonstvätt för allmänheten och för de som tvättar fordon i
den egna verksamheten. Syftet med besöket är att kontrollera om verksamheten uppfyller kraven i
miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.
Under inspektionsbesöket visade det sig att verksamheten använder en oljeavskiljare som har
tillverkats från en tank som har haft funktionen att förvara bränsle. Den tillverkade oljeavskiljare är på
10 m3 och installerades cirka år 2006. Avskiljarsystemet saknar en slamavskiljare.

Beslutsunderlag
- Inspektionsrapport 2016-06-27

Myndighetsnämnden beslutar
med stöd av miljöbalken att förelägga xxorganisationsnummer xx, på fastigheten Blommedal 1:3 om
nedanstående;
att utsläpp av avloppsvatten ska uppfylla kraven i Svensk Standard SS-EN-858-1 samt SS-EN-858-2,
Avlopp-Separationssystem för lätta vätskor.
Att kontroll och underhåll av oljeavskiljaren ska uppfylla kraven i Svensk Standard SS-EN-858-1 samt
SS-EN-858-2, Avlopp-Separationssystem för lätta vätskor.
Åtgärden ska vara utförd senast 9 månader efter att beslutet mottagits.

Motivering till beslut
Oljehaltigt vatten kan beroende på mängd, ha hög toxicitet och kan vid utsläpp skada djur och växtliv.
Utsläpp av olja har också betydelse för de kommunala reningsverken eftersom det anrikas i slammet.
Detta påverkar möjligheten att använda slammet på åkermark. Därför bedömer myndighetsnämnden
att detta beslut ska gälla.

Upplysning
Svensk Standard SS-EN-858-1 samt SS-EN-858-2, Avlopp-Separationssystem för lätta vätskor
ställer krav på hur en oljeavskiljare för spillvatten från tvätt av fordon ska utformas och hanteras.
Kraven på ”små” fordonstvättar är införlivade i ”Fordonstvätt, Riktlinjer inom Jönköpings län”
framtagen av Miljösamverkan f, antagen av Myndighetsnämnden Sävsjö kommun 2015-04-09 § 38.
Inför installation av oljeavskiljare ska en bygganmälan inkomma till myndighetsförvaltningen Sävsjö
kommun. I bygganmälan ska följande uppgifter medfölja:
- typ av oljeavskiljare och medföljande delar i enlighet med Svensk Standard SS-EN-858-1 samt SSEN-858-2, Avlopp-Separationssystem för lätta vätskor,
- dimensioneringsberäkning,
- avloppsritning som redovisar för vilka brunnar som är kopplade till oljeavskiljare.

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum

Sida 14 (33)

2016-08-25

Lagrum
Miljöbalken (1998:808) kap 26 § 9 och § 21 samt kap 2 § 3 och § 7

Beslutet skickas till
Verksamhetsutövare (besvärshänvisning)

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 119

Diarienummer:

Sida 15 (33)

2016-08-25

2015000881

Beslut om installation av oljeavskiljare
Fastighet

EKSJÖHOVGÅRD 7:1

Verksamhetsutövare

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

Sammanfattning
Myndighetsförvaltningen har under år 2016 besökt eller kommer att besöka företag med för kända
fordonstvättar. Både de företag som har fordonstvätt för allmänheten och för de som tvättar fordon i
den egna verksamheten. Syftet med besöket är att kontrollera om verksamheten uppfyller kraven i
miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.

Beslutsunderlag
- Inspektionsrapport 2016-06-30

Myndighetsnämnden beslutar
med stöd av miljöbalken att förelägga xx, organisationsnummer xx, på fastigheten Eksjöhovgård 7:1
om nedanstående;
att utsläpp av avloppsvatten ska uppfylla kraven i Svensk Standard SS-EN-858-1 samt SS-EN-858-2,
Avlopp-Separationssystem för lätta vätskor.
Att kontroll och underhåll av oljeavskiljaren ska uppfylla kraven i Svensk Standard SS-EN-858-1 samt
SS-EN-858-2, Avlopp-Separationssystem för lätta vätskor.
Åtgärden ska vara utförd senast 9 månader efter att beslutet mottagits.

Motivering till beslut
Tekniska förvaltningen, gatuförrådet har inte kunnat påvisa att fordonstvätthallen har en oljeavskiljare
som uppfyller kraven enligt Svensk Standard SS-EN-858-1 samt SS-EN-858-2, AvloppSeparationssystem för lätta vätskor. I standarden ställs krav på hur en oljeavskiljare för spillvatten
från tvätt av fordon ska utformas och hanteras. Kraven på ”små” fordonstvättar är införlivade i
”Fordonstvätt, Riktlinjer inom Jönköpings län” framtagen av Miljösamverkan f, antagen av
Myndighetsnämnden Sävsjö kommun 2015-04-09 § 38.
Oljehaltigt vatten kan beroende på mängd, ha hög toxicitet och kan vid utsläpp skada djur och växtliv.
Utsläpp av olja har också betydelse för de kommunala reningsverken eftersom det anrikas i slammet.
Detta påverkar möjligheten att använda slammet på åkermark. Därför bedömer myndighetsnämnden
att detta beslut ska gälla.

Upplysning
Inför installation av oljeavskiljare ska en bygganmälan inkomma till myndighetsförvaltningen Sävsjö
kommun. I bygganmälan ska följande uppgifter medfölja:
- typ av oljeavskiljare och medföljande delar i enlighet med Svensk Standard SS-EN-858-1 samt SSEN-858-2, Avlopp-Separationssystem för lätta vätskor,
- dimensioneringsberäkning,
- avloppsritning som redovisar för vilka brunnar som är kopplade till oljeavskiljare.

Lagrum
Miljöbalken (1998:808) kap 26 § 9 och § 21 samt kap 2 § 3 och § 7
Justering

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

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum

Sida 16 (33)

2016-08-25

Beslutet skickas till
Verksamhetsutövare (besvärshänvisning)

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 120

Diarienummer:

Sida 17 (33)

2016-08-25

2015000893

Beslut om installation av oljeavskiljare
Fastighet

STOCKARYD 3:140

Verksamhetsutövare

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

Sammanfattning
Myndighetsförvaltningen har under år 2016 besökt eller kommer att besöka företag med för kända
fordonstvättar. Både de företag som har fordonstvätt för allmänheten och för de som tvättar fordon i
den egna verksamheten. Syftet med besöket är att kontrollera om verksamheten uppfyller kraven i
miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.

Beslutsunderlag
- Inspektionsrapport 2016-06-30

Myndighetsnämnden beslutar
med stöd av miljöbalken att förelägga xx, organisationsnummer xx, på fastigheten Stockaryd 3:140
om nedanstående;
att utsläpp av avloppsvatten ska uppfylla kraven i Svensk Standard SS-EN-858-1 samt SS-EN-858-2,
Avlopp-Separationssystem för lätta vätskor.
Att kontroll och underhåll av oljeavskiljaren ska uppfylla kraven i Svensk Standard SS-EN-858-1 samt
SS-EN-858-2, Avlopp-Separationssystem för lätta vätskor.
Åtgärden ska vara utförd senast 9 månader efter att beslutet mottagits.

Motivering till beslut
Verksamheten Fransson & Nordh Byggnads AB har inte kunnat påvisa att fordonstvätthallen har en
oljeavskiljare som uppfyller kraven enligt Svensk Standard SS-EN-858-1 samt SS-EN-858-2, AvloppSeparationssystem för lätta vätskor. I standarden ställs krav på hur en oljeavskiljare för spillvatten
från tvätt av fordon ska utformas och hanteras. Kraven på ”små” fordonstvättar är införlivade i
”Fordonstvätt, Riktlinjer inom Jönköpings län” framtagen av Miljösamverkan f, antagen av
Myndighetsnämnden Sävsjö kommun 2015-04-09 § 38.
Oljehaltigt vatten kan beroende på mängd, ha hög toxicitet och kan vid utsläpp skada djur och växtliv.
Utsläpp av olja har också betydelse för de kommunala reningsverken eftersom det anrikas i slammet.
Detta påverkar möjligheten att använda slammet på åkermark. Därför bedömer myndighetsnämnden
att detta beslut ska gälla.

Upplysning
Inför installation av oljeavskiljare ska en bygganmälan inkomma till myndighetsförvaltningen Sävsjö
kommun. I bygganmälan ska följande uppgifter medfölja:
- typ av oljeavskiljare och medföljande delar i enlighet med Svensk Standard SS-EN-858-1 samt SSEN-858-2, Avlopp-Separationssystem för lätta vätskor,
- dimensioneringsberäkning,
- avloppsritning som redovisar för vilka brunnar som är kopplade till oljeavskiljare.

Lagrum
Miljöbalken (1998:808) kap 26 § 9 och § 21 samt kap 2 § 3 och § 7
Justering

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

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum

Sida 18 (33)

2016-08-25

Beslutet skickas till
Verksamhetsutövare (besvärshänvisning)

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 19 (33)

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 121

Diarienummer:

2016-08-25

2015000801

Beslut om förlängning av genomförandetid för egenkontroll
Fastighet

FÅTÖLJEN 3

Verksamhetsutövare

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

Sammanfattning
Xx saknade vid inspektionsbesök den 2015-11-17 ett skriftligt dokumenterat egenkontrollprogram för
verksamheten.
Xx har därefter delgetts ett beslut om att upprätta ett egenkontrollprogram den 2015-11-17.
Egenkontrollprogram skulle vara myndighetsförvaltningen tillhanda den 2016-05-30.
Egenkontrollprogrammet har inte inkommit och handläggaren har skickat ett påminnelsebrev den
2016-06-23.
Vd:n till verksamheten xx har den 2016-07-05 tagit kontakt med handläggaren och begärt förlängning
av genomförande tid. Detta för att verksamheten ska gå igenom sitt miljöledningssystem ISO 14001
gällande en uppdatering och förnyad ISO 14001 certifiering.

Beslutsunderlag
- Beslut om egenkontroll 2015-11-17
- Påminnelse om skriftligt dokumenterad egenkontroll 2016-06-23

Myndighetsnämnden beslutar
att xx med organisationsnummer xx;
ska ges förlängning av genomförandetid gällande upprättande av ett skriftligt dokumenterat
egenkontrollprogram för verksamheten,
att en kopia av det skriftligt dokumenterade egenkontrollprogrammet ska vara
myndighetsförvaltningen till handa i två exemplar senast 2016-12-31, och
att vid utebliven åtgärd är beslutet förenat vid vite på 40 000 kr.

Motivering till beslut
Verksamhetenxx saknade vid inspektionsbesöket ett dokumenterat egenkontrollprogram.
Enligt förordningen (1998:901) ”om verksamhetsutövarens egenkontroll” ska anmälningspliktiga
verksamheter ha ett dokumenterat egenkontrollprogram där paragraferna 4-7 redovisar vad
egenkontrollprogrammet ska innehålla.
xx är en anmälningspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) 4 kap 5 §.
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 människor och miljö.
Myndighetsnämnden bedömmer med hänsyn taget till ovanstående lagstiftning och det motiverar att
förelägga verksamheten xx att upprätta ett skriftligt dokumenterat egenkontrollprogram.
Begäran om förlängning av tid kan beviljas dock vid utebliven åtgärd bedöms det vara motiverat att
beslutet är förenade vid vite på 40 000 kr.

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum

Sida 20 (33)

2016-08-25

Upplysning
Ett skriftligt dokumenterat egenkontrollprogram för verksamheten xx ska i enlighet med förordningen
(1998:901) ”om verksamhetsutövarens egenkontroll” paragraf 4-7 innehålla:
- en fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret för de frågor som gäller
för verksamheten enligt miljöbalken och föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken, samt
domar och beslut rörande verksamhetens bedrivande och kontroll (4 §).
- rutiner för att fortlöpande kontrollera att utrustning m.m. för drift och kontroll hålls i gott skick, för att
förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön. Det som föreskrivs i första stycket skall
dokumenteras (5 §).
- en systematisk undersökning och bedömning av riskerna med verksamheten från hälso- och
miljösynpunkt. Resultatet av undersökningar och bedömningar skall dokumenteras (6 §).
- en förteckning av de kemiska produkter samt biotekniska organ-ismer som hanteras inom
verksamheten och som kan innebära risker från hälso- och miljösynpunkt. Förteckningen ska uppta
följande uppgifter om produkterna eller organismerna:
1. Produkten eller organismens namn,
2. omfattning och användning av produkten eller organismen,
3. information om produktens eller organismens hälso- och miljöskadlighet, samt
4. produktens eller organismens klassificering med avseende på hälso- eller miljöfarlighet (7 §).
Ett skriftligt dokumenterat egenkontrollprogram ska ses som ett levande dokument som ständigt och
vid förändringar inom verksamheten ska uppdateras så att det förebygger olägenheter för
människors hälsa och miljön.

Lagrum
Förordningen (1998:901) ”om verksamhetsutövarens egenkontroll” §§ 4-7
Miljöbalken (1998:808) kap 26 § 9, § 14 och § 19

Beslutet skickas till
Verksamhetsutövare (besvärshänvisning)

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 122

Diarienummer:

Sida 21 (33)

2016-08-25

2016000494

Beslut om miljösanktionsavgift
Fastighet

YXAN 2

Verksamhetsutövare

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

Sammanfattning
En anmälan om lokal enligt § 38 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899)
och 2 kompletteringar till anmälan inkom till myndighetsförvaltningen, Sävsjö kommun den 2016-0614, 2016-06-15 och 2016-06-30. Enligt anmälan kommer det att bedrivas en tatueringsverksamhet
och att verksamheten inte delas med någon annan.
Efter att en komplett anmälan har inkommit har ett platsbesök genomförts den 2016-07-06. Följande
personer har varit närvarande: xx och Lars Adén, bygglovshandläggare samt Fiona Vader-Kok,
miljöinspektör från Myndighetsförvaltningen Sävsjö kommun.
Under inspektionstillfället den 2016-07-06 har det kunnat konstatera att verksamhetsutövaren xx
redan har installerat sig i lokalen och bedriver verksamhet där en person vid inspektionstillfället fick
en tatuering.

Beslutsunderlag
- Beslut 2016-07-07
- Bild tagit vid platsbesök 2016-07-06

Myndighetsnämnden beslutar
att verksamheten xx på fastigheten Yxan 2 i Sävsjö och med organisationsnummer xx ska betala en
miljösanktionsavgift med 3000 kr för att utan godkänd anmälan om lokal bedrivits
tatueringsverksamhet på fastigheten Yxan 2 med adressen xx i Sävsjö.

Motivering till beslut
Med hänsyn tagit till lagkraven bedöms det motiverad att en miljösanktionsavgift på 3 000 kr ska
betalas av xx, för att innan godkännande gällande anmälan om lokal ha bedrivit
tatueringsverksamhet.

Upplysning
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 38 § lyder:
Det är förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera verksamhet där allmänheten yrkesmässigt
erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller,
akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.
En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om
inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.
Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter 3 kap 3 § för en överträdelse av 38 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd genom att utan att ha gjort en anmälan påbörja
en verksamhet trots att en sådan anmälan krävs ska en miljösanktionsavgift betalas med 3 000 kr.

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

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

Utdragsbestyrkande

Sida 22 (33)

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum

2016-08-25

Beslutet skickas till
Verksamhetsutövare (besvärshänvisning samt information om sanktionsavgift)

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 23 (33)

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 123

Diarienummer:

2016-08-25

2014000233

Ansökan om tillstånd till bergtäkt - Hjärtlanda 1:2 och 3:5
Fastighet

HJÄRTLANDA 1:2
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning
Sökanden till befintlig bergtäkt vid Hjärtlanda ansöker om förnyat täkttillstånd på fastigheterna
Hjärtlanda 1:2 och 3:5. Det förnyade tillståndet avser huvudsakligen sänkning av täktbottennivån
med cirka 20 meter. Bergtäktens nu gällande tillstånd är från 2003 och gäller till och med 2023.
Myndighetsnämnden har under samrådsskedet givits möjlighet att yttra sig.

Beslutsunderlag
- Kompletterande handlingar till ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, 2016-07-14
- Ändring av villkor för bergtäkt på fastigheterna Hjärtlanda 1:2 och 3:5 i Sävsjö kommun, 2006-06-29

Myndighetsnämnden beslutar
att inte ha något att erinra gällande inkomna handlingar.

Motivering till beslut
Myndighetsförvaltningen konstaterar att de arbetstider som nu uppges i ansökningshandlingarna är
mer begränsade än de i nu gällande tillstånd, se villkorsändring daterad 2006-06-29. Då få eller inga
klagomål har kommit myndighetsnämnden till känna de senaste åren bedöms förslagna arbetstider
kunna gälla. Behovet av olika ballastmaterial finns inom närområdet. Det bör tillfredställas genom
bergtäkter.

Lagrum
Miljöbalken (1998:808) 2 kap. 2 och 3§§
Miljöbalken (1998:808) 9 kap. 3§

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen Östergötland, Miljöprövningsdelegationen

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 24 (33)

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 124

2016-08-25

Diarienummer:

Detaljplan för Stockaryd 23:61 samt del av Stockaryd 4:227, Förskola i
Stockaryd
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning
Förskolan i Stockaryd behöver byggas ut. Det område som är ianspråktaget som tomt till förskolan
stämmer inte med gällande detaljplan. Enligt planen, som är fastställd 30:e mars 1977, utgör en stor
del av områet i nordväst sådan mark som är allmän plats - park eller plantering. Den del av
nuvarande ianspråktaget markområde som utgör tomtmark är inte tillräckligt stor för att inrymma en
utbyggnad av förskolan.

Beslutsunderlag
- Planbeskrivning
- Detaljplan

Myndighetsnämnden beslutar
att inte lämna någon erinran på föreslagen detaljplan.

Upplysning
Aktuellt planområde är beläget centralt i Stockaryd. Hela planområdet är kommunägt.

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

Beslutet skickas till
Utvecklingsavdelningen, Samhällsbyggnadsenheten

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 125

Sida 25 (33)

2016-08-25

Diarienummer:

Tillägg till planbestämmelser samt planbeskrivning för fastigheterna
Borgen 7 och 13.
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning
Bestämmelserna i sådana planer som tidigare räknades som fastighetsplaner (tomtindelningsplaner)
ska efter den 2 maj 2011 gälla som bestämmelser i detaljplan. Eftersom tomtindelningsplaner nu är
bestämmelser i gällande detaljplaner kan en äldre sådan motverka en ändamålsenlig utveckling av
marken, om den i övrigt är planenlig. Detta tillägg syftar till att upphäva en sådan tomtindelning som
inte behövs.

Beslutsunderlag
- Tillägg till planbestämmelser och planbeskrivning samt ändring genom tillägg till detaljplaner för
fastigheterna Borgen 7 och 13 i Sävsjö tätort, Sävsjö kommun

Myndighetsnämnden beslutar
att inte lämna någon erinran på föreslaget tillägg till detaljplan.

Upplysning
I aktuellt ärende ska ett mindre tomtområde från Borgen 13 tillföras Borgen 7 där befintlig
gruppbostad ska byggas till.

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

Beslutet skickas till
Utvecklingsavdelningen, Samhällsbyggnadsenheten.

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 26 (33)

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 126

2016-08-25

Diarienummer:

Namngivning av befintlig gata i kvarteret Köpmannen
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning
En mindre gata finns i kvarteret Köpmannen i Sävsjö tätort som går ner mot Socker-Klaras park.
Önskemål har framförts att denna får ett eget namn. Detta kan också vara lämpligt om området
skulle bli föremål för annan exploatering.

Beslutsunderlag
- Kartutskift och förslagsmotivation över den aktuella gatan.

Myndighetsnämnden beslutar
att godkänna förslaget och namnge den aktuella gatan till "Socker-Klaras gränd".

Motivering till beslut
Myndighetsnämnden anser förslaget väl motiverat.

Upplysning
Förslaget har inte kommunicerats med angränsande fastighetsägare då inga befintliga adressplatser
blir berörda.

Beslutet skickas till
Handläggare - Karta o GIS

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 27 (33)

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 127

2016-08-25

Diarienummer:

Namngivning av befintlig gata i kvarteret Kopparslagaren
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning
En angöringsgata mot Sävebos hyresfastigheter finns i kvarteret Köpmannen i Sävsjö tätort. Gatan
löper parallellt med Västra Järnvägsgatan. Byggnader utmed den aktuella gatan har satts med
Västra Järnvägsgatan som utgångspunkt vilka de inte alls ansluter till. Önskemål har framförts att
gatan får ett eget namn och adressättning sker utifrån denna. Det kan också vara lämpligt eftersom
området är föremål för ytterligare exploatering.

Beslutsunderlag
- Kartutskift och förslagsmotivation över den aktuella gatan.

Myndighetsnämnden beslutar
att godkänna förslaget och namnge den aktuella gatan till "Du Nords gata".

Motivering till beslut
Myndighetsnämnden anser förslaget väl motiverat.

Upplysning
Att gatan skall få ett eget namn och det påverkar adresser har kommunicerats med angränsande
fastighetsägare och inga synpunkter har framförts.

Beslutet skickas till
Handläggare - Karta o GIS

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 128

Sida 28 (33)

2016-08-25

Diarienummer:

Namngivning av gata och kvarter inom detaljplanen Tällevad II
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning
En ny detaljplan har vunnit laga kraft söder om området Spången. Detaljplanen redovisar en ny gata
och två nya kvarter. Dessa skall namnges.

Beslutsunderlag
- Kartutskift och förslagsmotivation över de aktuella namnen.

Myndighetsnämnden beslutar
att godkänna förslaget och namnge den aktuella gatan till "Glansstrykargatan" och kvarteren till
"Manschetten" och "Kragen".

Motivering till beslut
Myndighetsnämnden anser förslaget väl motiverat.

Upplysning
Inga befintliga adresser är berörda utan området är helt oexploaterat.

Beslutet skickas till
Handläggare - Karta o GIS

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 29 (33)

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 129

2016-08-25

Diarienummer:

Namngivning av gator och kvarter inom detaljplanen Tällevad III
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning
En ny detaljplan har vunnit laga kraft som en förlängning norrut i området Spången. Detaljplanen
redovisar två nya gator och fyra nya kvarter. Dessa skall namnges.

Beslutsunderlag
- Kartutskift och förslagsmotivation över de aktuella namnen.

Myndighetsnämnden beslutar
att godkänna förslaget och namnge den norra gatan till "Banvaktsgatan" och den södra till
"Omlastaregatan". Kvarteren namnges till "Stambanan", "Stoppbocken", "Solkurvan" och
"Bangården".

Motivering till beslut
Myndighetsnämnden anser förslaget väl motiverat.

Upplysning
Inga befintliga adresser är berörda utan området är, i dagsläget, helt oexploaterat.

Beslutet skickas till
Handläggare - Karta o GIS

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 30 (33)

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 130

2016-08-25

Diarienummer:

Namngivning av gata och kvarter inom detaljplanen Eksjöhovgård 7:4
m.fl.
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning
En ny detaljplan har vunnit laga kraft öster om riksväg 128 vid Sävsjö tätorts östra utfart
(Djurgårdsområdet). Detaljplanen redovisar en ny gata och tre nya kvarter. Dessa skall namnges.

Beslutsunderlag
- Kartutskift och förslagsmotivation över de aktuella namnen.

Myndighetsnämnden beslutar
att godkänna förslaget och namnge den västra gatan till "Fornåkersgatan" och den östra gatan till
"Stensträngargatan". Kvarteren namnges till "Runhällen", "Runstenen" och "Bildstenen".

Motivering till beslut
Myndighetsnämnden anser förslaget väl motiverat.

Upplysning
Inga befintliga adresser är berörda utan området är, i dagsläget, helt oexploaterat.

Beslutet skickas till
Handläggare - Karta o GIS

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 131

Sida 31 (33)

2016-08-25

Diarienummer:

Yttrande gällande Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning
Transportstyrelsen har som huvudsaklig verksamhet myndighetsutövning i form av tillsyn,
tillståndsprövning och registerhållning samt regelgivning inom transportområdet. Myndighetens
finansiering innebär att tillsyn, tillståndsprövning och registerhållning ska finansieras genom avgifter,
medan regelgivning ska finansieras genom skattemedel.
Vidare innebär myndighetens finansiering att Transportstyrelsens verksamhet i huvudsak ska
finansieras på ett enhetligt sätt oavsett trafikslag, samt att Transportstyrelsen har bemyndigats att
besluta om avgifter och avgiftsnivåer. Myndighetens inriktning är att årligen se över och revidera
avgifterna i syfte att uppnå självkostnadstäckning, och ett i övrigt ändamålsenligt avgiftsuttag.

Beslutsunderlag
- Remiss Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter 2017

Myndighetsnämnden beslutar
att inte lämna någon erinran på förslag till föreskrifter om avgifter.

Beslutet skickas till
Transportstyrelsen

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 32 (33)

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 132

2016-08-25

Diarienummer:

Revidering av delegationsordning för myndighetsnämnden
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning
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.
Med anledning av nyanställning av stf räddningschef så bör denna funktion även ha beslutanderätt i
samma nivå som räddningschef.

Beslutsunderlag
- Förslag till reviderad delegationsordning

Myndighetsnämnden beslutar
att fastställa förslaget till reviderad delegationsordning.

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

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

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 133

Diarienummer:

Sida 33 (33)

2016-08-25

2016000619

Tillbyggnad av industrilokal
Fastighet

STOCKARYD 2:118

Sökande

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

Sammanfattning
Sökanden ansöker om bygglov för att göra en tillbyggnad till sin industrilokal.

Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2016-08-24

Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för tillbyggnad.

Motivering till beslut
Myndighetsnämnden finner inga hinder för tillbyggnaden. Byggnationen följer gällande detaljplan
som tillbyggnaden planeras att uppföras på.

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

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

Beslutet skickas till
Sökanden

Justering

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

Utdragsbestyrkande

