
Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-10-13

Plats och tid Kommunalhuset, Vrigstadrummet

Sten-Åke Claesson (c)

Bengt Mattsson (kd)

Jan-Ove Fransson (m)

Christer Pettersson (s)

Per-Otto Ivarsson (s)

Kenneth Jonasson (sd)

Leif Hultgren (kd)

Beslutande Ordinarie ledamöter:

Magdalena Gustafsson, sekreterare

Maria Thulin, förvaltningschef

Per Fernström, miljösamordnare

Daniel Karlsson (kd), ej tjänstgörande ersättare

Mats Johansson (s), ej tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

Utses att justera Kenneth Jonasson (sd)

Justeringens
plats och tid

Kommunalhuset, 2016-10-13, kl 17.00

Underskrifter Sekreterare

Magdalena Gustafsson, sekreterare

Ordförande

Sten-Åke Claesson (c)

Justerande

Kenneth Jonasson (sd)

Paragrafer

Anslag/ Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Myndighetsnämnd

Sammanträdesdatum 2016-10-13

Datum för
anslagsuppsättande

2016-10-14 Datum för
anslagsnedtagande

2016-11-04

Förvaringsplats
för protokollet

Myndighetsnämndens kansli

Underskrift

Magdalena Gustafsson, sekreterare

2016-10-13 13:00  - 16:45

151 - 173

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 



Sida 2 (35)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-10-13

151§

Delegationsbeslut

att anse delegationsbesluten föredragna.

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

- Delegationsbeslut från myndighetsförvaltningen, daterade från 2016-09-06 till och med 2016-10-03.

Fastighet

Diarienummer:

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 



Sida 3 (35)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-10-13

152§

Strandskyddsdispens för ombyggnation i del av kvarnbyggnad till 
fritidsbostad

att bevilja strandskyddsdispens i enlighet med miljöbalkens kap 7 § 18 c för kvarnbyggnaden.

att befintlig tomtplatsavgränsning enligt karta även skall gälla i fortsättningen.

Sökanden ansöker om strandskyddsdispens för ombyggnation i del av kvarnbyggnad till 
fritidsbostad. Kvarnbyggnaden har en byggnadsyta på cirka 400 kvadratmeter i två plan som man 
planerar att renovera och rusta upp. I samband med renoveringen av kvarnen planerar byggherren 
att bygga om cirka 100 kvadratmeter på plan två till fritidsbostad.
Byggnaden är placerad vid Bodaån.

- Ansökan
- Fotografier tagna 2016-09-16
- Tomtplatsavgränsning

Sökanden
Länsstyrelsen i Jönköpings län

Befintlig byggnad på fastigheten bedöms vara uppförd innan strandskyddslagens tillkomst.
Särskilt skäl för strandskyddsdispens för att komplettera byggnaden med en bostadsdel är att den är 
placerad inom en ianspråktagen hemfridzon där allemansrätten sedan tidigare är utsläckt. 
Dispens ges i enlighet med miljöbalken, kap 7 § 18 c punkt 1, då byggnaden som man planerar att 
komplettera med en fritidsbostad ligger inom ett område som redan har tagits i anspråk på ett sätt 
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Det är bara en liten del på plan 2 i 
byggnaden som byggs om. Åtgärden kan anses vara av sådant slag att det har en begränsad 
omfattning vilket gör att strandskyddets syften fortfarande långsiktigt tillgodoses. Växt- och djurliv 
bedöms inte påverkas negativt.

Fastighet VRIGSTADS-BODA 2:2

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

Diarienummer: 2016000655

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 4 (35)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-10-13

153§

Uppförande av uterum

att bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt

att godkänna åtgärden som en mindre avvikelse från detaljplanen.

Sökanden önskar göra en tillbyggnad i form av ett uterum tilll sitt enbostadshus. Åtgärden innebär en 
avvikelse från gällande detaljplan. Enligt planen får endast 1/6 del av tomten bebyggas. I detta fall rör 
det sig om en avvikelse med 25 kvadratmeter. Berörda sakägare har fått möjlighet till att yttra sig i 
ärendet. Inga erinringar har kommit in till miljö- och byggenheten.

- Ansökan
- Fotografier tagna 2016-09-23

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 LÖNNEN 12

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 samt 9 kap § 31b

Diarienummer: 2016000644

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 5 (35)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-10-13

154§

Påbörjad byggnation utan bygglov och startbesked vid uppförande av 
uterum

att utfärda en fjärdedels byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en byggnation utan bygglov och 
startbesked. Byggsanktionsavgiften blir därmed 6272 kronor.

I samband med bygglovsansökan, när miljö- och byggeneheten var på plats för fotografering till 
myndighetsnämnden, konstaterades det att uterummet hade uppförts utan bygglov och startbesked 
samt att åtgärden var bygglovspliktig.

Byggherren hade lyssnat sig för med grannar om det krävdes bygglov för åtgärden och fick till svar 
att det inte behövdes eftersom det redan fanns en altan på samma plats. Efter att påbörjat 
byggnationen anade byggherren oråd och ansökte om bygglov till miljö- och byggenheten.

Tillsynsbesök med fotodokumentation gjordes 26 september 2016.

- Kommunicering tillsynsbesök, 2016-09-26
- Fotografier tagna 2016-09-26
- Yttrande från fastighetsägare
- Tjänsteskrivelse (kommunicering av byggsanktionsavgift) upprättad av Lars Adén, 
byggnadsinspektör, 2016-10-03

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

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

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

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

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

Byggsanktionsavgiften för att påbörja en sådan byggnation utan att fått bygglov och startbesked 

Fastighet LÖNNEN 12

Diarienummer: 2016000644

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 

 



Sida 6 (35)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-10-13

Fastighetsägaren (besvärshänvisning)

enligt 10 kap § 3 PBL är enligt 9 kap § 12 PBF 
(Beräkningsbar yta är 28 kvadratmeter-15 kvadratmeter=13 kvadratmeter) 0,5 x prisbasbelopp 
(44400) +0,005 x prisbasbelopp x 13 kvadratmeter.  Beräknad byggsanktionsavgift för handlingen är 
således 25086 kronor.

Enligt kap 11 § 53a PBL får en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas ned om avgiften inte står i 
rimlig proportion till den överträdelse som begåtts. Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel.

Vid prövningen enligt första stycket ska det beaktas om överträdelsen inte skett uppsåtligen eller av 
oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art.

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

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

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 10 kap 3 §, 11 kap 5, 51, 53a, 57, 59, 61 §§. Plan- och 
byggförordningen (SFS 2013:338)
9 kap 12 §.

Upplysning

Lagrum

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 



Sida 7 (35)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-10-13

155§

Föreläggande om att inkomma med protokoll från genomförd 
obligatorisk ventilationskontroll

att anse föreläggandet uppfyllt då OVK-protokoll inkommit till myndighetsförvaltningen.

Hofgårdsskolans verksamhet kunde vid inspektionsbesök 15 oktober 2014 inte visa upp ett protokoll 
från en obligatorisk ventilationskontroll, OVK, på fastigheten.

Ett föreläggande om OVK har delgavs 2014-11-18. Svarsbrev inkom 4 mars 2015 från rektor 
angående planerad OVK. Förlängning av tid för genomförande av OVK beviljades i maj 2015 efter 
fastighetsägarens begäran. Ytterligare förlängning av tid för genomförande beviljades 24 juni 2015.

En sammanställning inkom från fastighetsägaren om de OVK:er som har genomförts och 
planläggning av övriga kommunala fastigheters genomförande av OVK.

Protokoll från genomförd OVK inkom 2016-10-12 till myndighetsförvaltningen.

- Föreläggande om protokoll från genomförd och godkänt obligatorisk ventilationskontroll 2014-11-18
- Svarsbrev från rektor 2015-03-04
- Beslut förlängning av tid för genomförande 2015-05-22
- Beslut ytterligare förlängning av tid för genomförande 2015-06-24
- Sammanställning av genomförande av OVK i kommunala fastigheter 2016-02-11

Fastighetsägaren
Barn- och utbildningsförvaltningen (kopia)

Fastighet ABBORREN 2

Besiktningsintervall gällande OVK för skolor är vart tredje år.

Miljöbalken (1998:808) kap 2 § 3, kap 9 § 1 och § 3, kap 26 § 9, 14, 21 §§.
Förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll § 5

Diarienummer: 2014000528

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

Upplysning

Lagrum

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 



Sida 8 (35)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-10-13

156§

Föreläggande om att  inkomma med protokoll från genomförd 
obligatorisk ventilationskontroll

att anse föreläggandet uppfyllt då OVK-protokoll inkommit till myndighetsförvaltningen.

Rörviks skolas verksamhet kunde vid inspektionsbesök 8 oktober 2014 inte visa upp ett protokoll från 
en obligatorisk ventilationskontroll, OVK, på fastigheten.

Ett föreläggande om OVK delgavs 2014-11-19. Svarsbrev inkom 25 februari 2015 från rektor 
angående planerad OVK. Förlängning av tid för genomförande av OVK beviljades i maj 2015 efter 
fastighetsägarens begäran. Ytterligare förlängning av tid för genomförande beviljades 24 juni 2014.

En sammanställning inkom från fastighetsägaren om de OVK:er som har genomförts och 
planläggning av övriga kommunala fastigheters genomförande av OVK.

Protokoll från genomförd OVK inkom 2016-10-12 till myndighetsförvaltningen.

- Föreläggande om protokoll från genomförd och godkänd obligatorisk ventilationskontroll 2014-11-19
- Svarsbrev från rektor 2015-02-25
- Beslut förlängning av tid för genomförande 2015-05-22
- Beslut ytterligare förlängning av tid för genomförande 2015-06-24
- Sammanställning av genomförande av OVK i kommunala fastigheter 2016-02-11

Fastighetsägaren
Barn- och utbildningsförvaltningen (kopia)

Fastighet HILLAFÄLLAN 1:43

Besiktningsintervall gällande OVK för skolor är vart tredje år.

Miljöbalken (1998:808) kap 2 § 3, kap 9 § 1 och § 3, kap 26 § 9, 14, 21 §§.
Förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll § 5

Diarienummer: 2014000525

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

Upplysning

Lagrum

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 



Sida 9 (35)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-10-13

157§

Föreläggande om att  inkomma med protokoll från genomförd 
obligatorisk ventilationskontroll

att anse föreläggandet uppfyllt då OVK-protokoll inkommit till myndighetsförvaltningen.

Vrigstads skolas verksamhet kunde vid inspektionsbesök 3 november 2014 inte visa upp ett protokoll 
från en obligatorisk ventilationskontroll, OVK, på fastigheten.

Ett föreläggande om OVK delgavs 2014-11-20. Förlängning av tid för genomförande av OVK 
beviljades i maj 2015 efter fastighetsägarens begäran. Ytterligare förlängning av tid för 
genomförande beviljades 24 juni 2015.

En sammanställning inkom från fastighetsägaren om de OVK:er som har genomförts och 
planläggning av övriga kommunala fastigheters genomförande av OVK.

Protokoll från genomförd OVK inkom 2016-10-12 till myndighetsförvaltningen.

-Föreläggande om protokoll från genomförd och godkänt obligatorisk ventilationskontroll 2014-11-20
-Beslut förlängning av tid för genomförande 2015-05-22
-Beslut ytterligare förlängning av tid för genomförande 2015-06-24
-Sammanställning av genomförande av OVK i kommunala fastigheter 2016-02-11

Fastighetsägaren
Barn- och utbildningsförvaltningen (kopia)

Fastighet VRIGSTAD 3:83

Besiktningsintervall gällande OVK för skolor är vart tredje år.

Miljöbalken (1998:808) kap 2 § 3, kap 9 § 1 och § 3, kap 26 § 9, 14, 21 §§.
Förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll § 5

Diarienummer: 2014000523

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

Upplysning

Lagrum

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 



Sida 10 (35)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-10-13

158§

Föreläggande om att  inkomma med protokoll från genomförd 
obligatorisk ventilationskontroll

att anse föreläggandet uppfyllt då OVK-protokoll inkommit till myndighetsförvaltningen.

Aleholmsskolans verksamhet kunde vid inspektionsbesök 1 oktober 2014 inte visa upp ett protokoll 
från en obligatorisk ventilationskontroll, OVK, på fastigheten.

Ett föreläggande om OVK delgavs 2014-11-18. Förlängning av tid för genomförande av OVK 
beviljades i maj 2015 efter fastighetsägarens begäran. Ytterligare förlängning av tid för 
genomförande beviljades 24 juni 2015.

En sammanställning inkom från fastighetsägaren om de OVK:er som har genomförts och 
planläggning av övriga kommunala fastigheters genomförande av OVK.

Protokoll från genomförd OVK inkom 2016-10-12 till myndighetsförvaltningen.

- Föreläggande om protokoll från genomförd och godkänt obligatorisk ventilationskontroll 2016-11-18
- Beslut förlängning av tid för genomförande 2015-05-22
- Beslut ytterligare förlängning av tid för genomförande 2015-06-24
- Sammanställning av genomförande av OVK i kommunala fastigheter 2016-02-11

Fastighetsägare
Barn- och utbildningsförvaltningen (kopia)

Fastighet SVETSAREN 24

Besiktningsintervall gällande OVK för skolor är vart tredje år.

Miljöbalken (1998:808) kap 2 § 3, kap 9 § 1 och § 3, kap 26 § 9, 14, 21 §§.
Förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll § 5

Diarienummer: 2014000522

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

Upplysning

Lagrum

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 



Sida 11 (35)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-10-13

159§

Beslut om förbud att använda befintlig vattenreningsanläggning

att förbjuda XX, på fastigheten Stockaryd 3:125 med organisationsnummer XX;
att använda den befintliga vattenreningsutrustningen för fordonstvätt efter mottagandet av beslutet, 
samt

att det ska finnas en oljeavskiljare för verkstadsdelens golvbrunnar som klarar kraven i den Svenska 
Standarden SS-EN-858-1 samt SS-EN-858-2, Avlopp-Separationssystem för lätta vätskor. Uppgifter 
om oljeavskiljaren och dess funktion ska skriftligt redovisas för myndighetsförvaltningen senast 3 
månader efter mottagandet av beslutet.

Myndighetsförvaltningen genomförde en miljöinspektion hos verksamhetsutövaren den 2 februari 
2016. Syftet med miljöinspektionen var att kontrollera om verksamheten uppfyller kraven i 
miljöbalken(1998:808) och förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. 

Vid inspektionstillfället kunde man inte visa var oljeavskiljaren befinner sig på fastigheten och det 
kunde heller inte visas upp information om en eventuell befintlig oljeavskiljares ålder, ingående delar 
samt dess funktion.

I dagsläge får inte fordonstvätt ske i enlighet med en tidigare kommunicerat inspektionsrapport med 
diarienummer 338/2010-427 0ch datum 2010-06-03.

- Inspektionsrapport med diarienummer 338/2010-427 0ch datum 2010-06-03
- Inspektionsrapport 2016-09-19

Verksamhetenhar inte kunnat påvisa att fordonstvätthallen har en oljeavskiljare som uppfyller kraven 
enligt Svensk Standard SS-EN-858-1 samt SS-EN-858-2, Avlopp-Separationssystem 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 läm” framtagen av Miljösamverkan f, antagen av Myndighetsnämnden Sävsjö kommun 
2015-04-09 § 38.

Bilverkstaden ska använda sig av bäst möjliga teknik och i dagsläge är det oklar om det finns en 
oljeavskiljare för verkstadsdelens golvbrunnar och ifall den finns att den klarar kraven i den Svenska 
Standarden SS-EN-858-1 samt SS-EN-858-2, Avlopp-Separationssystem för lätta vätskor. Uppgifter 
om oljeavskiljare och dess funktion ska skriftligt redovisas för myndighetsförvaltningen så att det kan 
säkerställas att ingen olägenhet för människors hälsa eller miljön kan uppstå.

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.

Fastighet STOCKARYD 3:125

Diarienummer: 2015000884

Verksamhetsutövare (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 

 



Sida 12 (35)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-10-13

Verksamhetsutövare (besvärshänvisning)
Fastighetsägaren (kopia)

Miljöbalken (1998:808) kap 26 § 9 och§  22 samt kap 2 § 3

Lagrum

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 



Sida 13 (35)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-10-13

160§

Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten från däcktvättanläggning

att förelägga XX med organisationsnummer XX på fastigheten Hantverkaren 4 med adressen 
Hantverkaregatan 5 i Sävsjö följande;

att med befintlig vattenreningsutrustning förbjudas att släppa ut däcktvättsvatten till kommunalt 
avloppsreningsverk, till övriga vattenförekomster eller till mark.

Den 18 augusti 2016 genomfördes ett miljöinspektionsbesök med syfte att kontrollera om 
verksamheten uppfyller kraven i miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:901) om 
verksamhetsutövarens egenkontroll.

Under inspektionen har däcktvättverksamheten kontrollerats och det visade sig att ett tidigare 
förelagt beslut om åtgärd inte har vidtagits och att avloppsvatten från däcktvättanläggning släpps ut 
till kommunalt avloppsreningsverk.

- Beslut om åtgärd 2015-10-13
- Miljöinspektionsrapport 2016-10-03

Enligt uppgifter som lämnades under inspektionsbesöket hanteras cirka 620 bilar där och cirka 4960 
bildäck tvättas om året. I dagsläget släpps cirka 4 500 liter däcktvättsvattnet igenom en nyinstallerad 
(2016) koalescensavskiljare (klass 1 oljeavskiljare) utan efterföljande tungmetallrening till kommunalt 
avloppsreningsverk per kalenderår.

En oljeavskiljare kan avskilja en del partiklar och olja men är dock inte konstruerad för att avskilja 
tungmetaller.

Däcktvättsvattnet klassas som farligt avfall och ska omhändertas som sådan alternativt renas med 
funktionell teknik innan utsläpp till kommunalt avloppsreningsverk sker.

Myndighetsnämnden gör bedömningen att verksamhetsutövarens vattenreningsutrustning för 
däcktvättsvatten inte är bästa möjliga och på marknaden tillgänglig teknik.

Kraven som ställs i detta beslut anses inte som orimligt att uppfylla. I denna bedömning har särskilt 
beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnader för sådana 
åtgärder.

Därför bedömer myndighetsnämnden att detta beslut ska gälla.

Fastighet HANTVERKAREN 4

Vattnet från däcktvättar innehåller kraftigt förhöjda halter av tungmetaller (Svenskt Vatten, 2009). 
Utsläpp av tungmetaller påverkar de kommunala reningsverken eftersom de anrikas i slammet, vilket 
i sin tur påverkar möjligheten att använda slammet som gödningsmedel (Naturvårdsverket, 2005).

Diarienummer: 2015000690

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 

 



Sida 14 (35)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-10-13

Verksamhetsutövaren (besvärshänvisning)
Fastighetsägaren (kopia)

De farligaste tungmetallerna är kvicksilver, kadmium och bly. Dessa är så kallade utfasningsämnen 
som enligt regeringsbeslut skall avvecklas. (Svenskt Vatten, 2009). Vissa tungmetaller är nödvändiga 
för levande organismer i låga halter, t ex koppar och zink, men höga halter kan tungmetaller vara 
giftiga för levande organismer. (Svenskt Vatten, 2009).

Miljöbalken (1998:808) kap 2 § 3 och § 7, kap 9 § 1, kap 26 § 9 och § 26

Lagrum

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 



Sida 15 (35)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-10-13

161§

Ansökan om tillstånd till torvtäkt - Hällaryd 2:3 och 2:5 m.fl.

att inte ha något att erinra mot att tillstånd meddelas till torvtäkt, 
 
att lämna följande synpunkter på de av bolaget föreslagna villkorsformuleringarna; 
- Villkor 1. Formuleringen ”i huvudsaklig” bör strykas från villkoret. 
- Villkor 2. Formuleringen ”så långt möjligt” bör strykas från villkoret. 
- Villkor 3. ”Länsstyrelsen” bör i villkoret ersättas med tillsynsmyndigheten. Meningen 
”efterbehandlingen ska vara slutförd inom tillståndstiden” bör läggas till. 
- Villkor 5. Bör strykas. Ett nytt tillstånd upphäver per automatik det gamla tillståndet och då även 
villkor om efterbehandling. 
- Villkor 6. Bör strykas. Villkoret är motstridigt med de uppgifterom arbetstider som framgår av övriga 
handlingar och som får anses inrymmas under det allmänna villkoret. 
- Villkor 10. Formuleringen ” de håller högsta möjliga reningseffekt” stryks och ersätts med "volym 
och funktion bibehålls". 
- Villkor 12. Formuleringen ”alternativt” i mening 3 bör strykas.

Sökanden till befintlig torvtäkt vid Hällaryd ansöker om förnyat täkttillstånd på fastigheterna Hällaryd 
2:3 och 2:5 m.fl. Det förnyade tillståndet avser utökning av täktområdet och fortsatt produktion under 
25 år. Torvtäktens nu gällande tillstånd är från 2009. Myndighetsnämnden har under samrådsskedet 
givits möjlighet att yttra sig.

- Ansökan om täktverksamhet, inklusive bilagor, 2016-04-08
- Komplettering av ansökan, 2016-09-23

Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Östergötland.

Hällarydsmossen är påverkad av tidigare täktverksamhet. Inga naturvärden har noterats som 
motiverar ett skydd av miljön på mossen. Så länge det inte finns alternativ till torv i jordprodukter bör 
transportavstånden minimeras. Läget bedöms även vara lämpligt ur störningssynpunkt med få 
närboende. Myndighetsnämnden har därför inget att erinra mot tillstånd.

Fastighet HÄLLARYD 2:3

Torvtäkten drivs av Mullmäster AB som också är tillståndshavare.

Diarienummer: 2015000421

Verksamhetsutövare (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 

 



Sida 16 (35)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-10-13

162§

Beslut om förlängt tidsintervall gällande enskilt avlopp

att bevilja uppskov och förlänga tiden för att vidta åtgärder till 31 oktober 2017.

Avloppsanläggningen på fastigheten Stora Kråkhult 1:14 består av ett WC samt BDT-avlopp som 
leds till en trekammarbrunn med en infiltration från 1984 som efterföljande rening. Förvaltningen 
hittar inte tillstånd för anläggande av enskilt avlopp på fastigheten. Avloppsanläggningen är enligt 
tidigare beslut daterat den 2014-10-21 förelagd med användningsförbud från och med den 2016-11-
01.

Fastighetsägaren har i en skrivelse till myndighetsförvaltningen den 2016-09-27 begärt uppskov för 
förlängt tidsintervall för åtgärder med anledning av att fastighetsägaren är ensambrukare samt 
ensam ägare till fastigheten. Fastighetsägare önskar få datumet framflyttat till tillsvidare.

- Föreläggande om förbud 2014-10-21
- Begäran om förlängt tidsintervall 2016-09-27

Fastighetsägare (besvärshänvisning)

Bostaden på fastigheten nyttjas sporadiskt av en ensam person under året. På grund av den ringa 
belastningen på avloppsanläggningen kan förlängt tidsintervall beviljas, förutsatt att belastningen på 
avloppsanläggningen inte ökar.

Fastighet STORA KRÅKHULT 1:14

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från WC samt bad, disk och tvätt på 
fastigheten Stora Kråkhult 1:14 måste en ny avloppsanläggning inrättas och vara färdigställd senast 
den 31 oktober 2017. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan 
kontrollrapport inkommit.

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)

Diarienummer: 2014000740

Fastighetsägare (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 17 (35)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-10-13

163§

Beslut om vitesföreläggande gällande enskilt avlopp

att vid vite om 50 000 kr att förbjuda XX (XX) samt XX (XX)  att från och med den 30 september 2017 
släppa ut avloppsvatten från bad, disk och tvätt från befintliga avloppsanläggningar på fastigheten 
Älmesås 1:10 i Sävsjö kommun.

Myndighetsförvaltningen har genomfört en avloppsinventering på fastigheten Älmesås 1:10 den 2014-
07-31. Vid inventeringen framkom följande: 

Avloppsanläggningen består av en sluten tank dit avloppsvatten från WC samt dusch leds. BDT-
avlopp från köket leds direkt ut till en stenkista utan tidigare slamavskiljning. Huset används som 
fritidshus.

- Föreläggande om förbud 2014-08-11
- Förslag till beslut upprättat 2016-09-08
- Yttrande från fastighetsägare 2016-09-23

Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått slamavskiljning. Den efterföljande rening som sker 
är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § 
miljöbalken. 

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande 
vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken. 

Myndighetsnämnden bedömer att befintlig avloppsanläggning på fastigheten Älmesås 1:10  inte 
uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Myndighetsnämnden har tidigare beslutat att från och med 
den 1 september 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten Älmesås 1:10. Eftersom 
det finns möjlighet att avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 september 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 ÄLMESÅS 1:10

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten bad, disk och tvätt på fastigheten Älmesås 
1:10 måste en ny avloppsanläggning inrättas och vara färdigställd senast den 30 september 2017. 
Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport inkommit.

Miljöbalken 26 kap 9 § 
Miljöbalken 9 kap 7 § och 1 § punkt 1
Miljöbalken 2 kap 3 §

Diarienummer: 2014000504

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 (35)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-10-13

Fastighetsägare (besvärshänvisning)

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 (35)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-10-13

164§

Beslut om vitesföreläggande gällande enskilt avlopp

att vid vite om 50 000 kr att förbjuda XX (XX) att från och med den 30 september 2017 släppa ut 
avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintliga avloppsanläggningar på fastigheten 
Holm 1:10 i Sävsjö kommun.

Myndighetsförvaltningen har genomfört en avloppsinventering på fastigheten Holm 1:10 den 2014-08-
15. Vid inventeringen framkom följande: 

Avloppsanläggningen består av en enkammarbrunn med en förmodad stenkista som efterföljande 
rening. I huset på fastigheten finns vattentoalett och BDT-avlopp. Huset används som fritidshus.

- Föreläggande om förbud 2014-08-15
- Förslag till beslut upprättat 2016-09-08
- Yttrande från fastighetsägare 2016-09-23

Avloppsvattnet som släpps ut har inte 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 Holm 1:10 inte uppfyller 
de krav som ställs i miljöbalken. Enligt prioriteringsordningen för enskilda avlopp i Sävsjö kommun, 
framgår att wc-avlopp från bostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med osäker efterföljande 
rening ett till två år efter att brist konstateras. Av den anledningen har myndighetsnämnden tidigare 
beslutat att från och med den 1 september 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten 
Holm 1:10. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 september 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 HOLM 1:10

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på 
fastigheten Holm 1:10 måste en ny avloppsanläggning inrättas och vara färdigställd senast den 30 
september 2017. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan 
kontrollrapport inkommit.

Miljöbalken 26 kap 9 § 

Diarienummer: 2014000530

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 (35)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-10-13

Fastighetsägare (besvärshänvisning)

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 21 (35)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-10-13

165§

Beslut om vitesföreläggande gällande enskilt avlopp

att vid vite om 50 000 kr att förbjuda XX (XX) att från och med den 31 juli 2017 släppa ut 
avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintliga avloppsanläggningar på fastigheten 
Grönvik 1:6 i Sävsjö kommun.

Myndighetsförvaltningen har på uppdrag av dåvarande ägare genomfört en avloppsinventering på 
fastigheten Grönvik 1:6 den 2014-06-17. Vid inventeringen framkom följande: 

Avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn med utsläpp i stenmur som efterföljande rening. 
I huset på fastigheten finns vattentoalett samt BDT-avlopp. Huset används som fritidshus.

- Föreläggande om förbud 2014-06-18
- Förslag till beslut upprättat 2016-09-07
- Yttrande från fastighetsägare 2016-09-19

Fastighetsägaren har i ett yttrande till myndighetsförvaltningen angett att denne inte visste om att 
fastigheten var förelagd med användningsförbud gällande avloppsanläggningen vid förvärvet av 
fastigheten. Fastigheten ligger för närvarande ute till försäljning och myndighetsnämnden kan därför 
förlänga tidsintervallet till och med den 31 juli 2017.

Tidigare ägare av fastigheten Grönvik 1:6 förelades med förbud att använda befintlig 
avloppsanläggning från och med 2016-07-01. Myndighetsnämnden får enligt 26 kap. 12 § 
miljöbalken, om det är skäligt, ge ett sådant föreläggande mot en ny ägare.

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 Grönvik 1:6 inte 
uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Enligt prioriteringsordningen för enskilda avlopp i Sävsjö 
kommun, framgår att wc-avlopp från bostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med osäker 
efterföljande rening ett till två år efter att brist konstateras. Av den anledningen har 
myndighetsnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 juli 2016 förbjuda utsläpp av 
avloppsvatten från fastigheten Grönvik 1:6. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter 
den 1 juli 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 GRÖNVIK 1:6

Diarienummer: 2014000391

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 

 



Sida 22 (35)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-10-13

Fastighetsägare (besvärshänvisning)

Föreläggandet följer fastigheten vid en eventuell försäljning. Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa 
ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten Grönvik 1:6 måste en ny 
avloppsanläggning inrättas och vara färdigställd senast den 31 juli 2017. Observera att 
avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport inkommit.

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)

Upplysning

Lagrum

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 



Sida 23 (35)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-10-13

166§

Beslut om vitesföreläggande gällande enskilt avlopp

att vid vite om 50 000 kr förbjuda XX (XX) att från och med den 30 september 2017 släppa ut 
avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintliga avloppsanläggningar på fastigheten 
Kännestubba 1:7 i Sävsjö kommun.

Myndighetsförvaltningen har genomfört en avloppsinventering på fastigheten Kännestubba 1:7 den 
2014-08-08. Vid inventeringen framkom följande: 

Avloppsanläggningen består av en enkammarbrunn med en stenkista som efterföljande rening. I 
huset på fastigheten finns vattentoalett och BDT-avlopp. Huset används som fritidshus.

- Föreläggande om förbud 2014-08-11
- Förslag till beslut upprättat 2016-09-07

Avloppsvattnet som släpps ut har inte 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 Kännestubba 1:7 inte 
uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Enligt prioriteringsordningen för enskilda avlopp i Sävsjö 
kommun, framgår att wc-avlopp från bostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med osäker 
efterföljande rening ett till två år efter att brist konstateras. Av den anledningen har 
myndighetsnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 september 2016 förbjuda utsläpp av 
avloppsvatten från fastigheten 
Kännestubba 1:7. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 september 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 KÄNNESTUBBA 1:7

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på 
fastigheten Kännestubba 1:7 måste en ny avloppsanläggning inrättas och vara färdigställd senast 
den 30 september 2017. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan 
kontrollrapport inkommit

Miljöbalken 26 kap 9 § 

Diarienummer: 2014000507

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 (35)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-10-13

Fastighetsägare (besvärshänvisning)

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 25 (35)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-10-13

167§

Beslut om vitesföreläggande gällande enskilt avlopp

att vid vite om 50 000 kr att förbjuda XX (XX) samt XX (XX) att från och med den 30 september 2017 
släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintliga avloppsanläggningar på 
fastigheten Griggatorp 1:17 i Sävsjö kommun.

Myndighetsförvaltningen har genomfört en avloppsinventering på fastigheten Griggatorp 1:17 den 
2014-08-20. Vid inventeringen framkom följande: 

Avloppsanläggningen består av en egengjord avloppsinstallation med en förmodad stenkista som 
efterföljande rening. I huset på fastigheten finns vattentoalett och BDT-avlopp. Huset används som 
fritidshus.

- Föreläggande om förbud 2014-08-28
- Förslag till beslut upprättat 2016-09-08

Avloppsvattnet som släpps ut har inte 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 Griggatorp 1:17 inte 
uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Enligt prioriteringsordningen för enskilda avlopp i Sävsjö 
kommun, framgår att wc-avlopp från bostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med osäker 
efterföljande rening ett till två år efter att brist konstateras. Av den anledningen har 
myndighetsnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 september 2016 förbjuda utsläpp av 
avloppsvatten från fastigheten 
Griggatorp 1:17. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 september 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 nytta

Fastighet GRIGGATORP 1:17

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på 
fastigheten Griggatorp 1:17 måste en ny avloppsanläggning inrättas och vara färdigställd senast den 
30 september 2017. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan 
kontrollrapport inkommit.

Diarienummer: 2014000566

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 26 (35)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-10-13

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 27 (35)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-10-13

168§

Beslut om vitesföreläggande gällande enskilt avlopp

att vid vite om 50 000 kr att förbjuda XX (XX) och XX (XX) att från och med den 31 maj 2017 släppa 
ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten 
Rörvik 1:51 i Sävsjö kommun.

Myndighetsförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten Rörvik 1:51 den 2008-03-
20. Vid inventeringen framkom följande: 

Avloppsanläggningen består av en enkammarbrunn utan efterföljande reningen och uppfyller inte 
gällande krav för normal skyddsnivå. I huset på fastigheten finns vattentoalett samt BDT-avlopp. 
Huset används som fritidsbostad

- Föreläggande om förbud 2010-08-10
- Förslag till beslut upprättat 2016-09-28

Avloppsvattnet som släpps ut har inte 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 Rörvik 1:51 inte 
uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Enligt prioriteringsordningen för enskilda avlopp i Sävsjö 
kommun, framgår att wc-avlopp från bostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med osäker 
efterföljande rening ett till två år efter att brist konstateras. Av den anledningen har 
myndighetsnämnden tidigare beslutat att från och med den 10 augusti 2010 förbjuda utsläpp av 
avloppsvatten från fastigheten 
Rörvik 1:51. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 10 augusti 2010 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 RÖRVIK 1:51

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på 
fastigheten Rörvik 1:51 måste en ny avloppsanläggning inrättas och vara färdigställd senast den 31 
maj 2017. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport 
inkommit.

Diarienummer: 2008000158

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 28 (35)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-10-13

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 29 (35)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-10-13

169§

Beslut om vitesföreläggande gällande enskilt avlopp

att vid vite om 50 000 kr förbjuda XX (XX) att från och med den 31 maj 2017 släppa ut avloppsvatten 
från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten Rörvik 1:4 i Sävsjö 
kommun.

Myndighetsförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten Rörvik 1:4 den 2008-03-
20. Vid inventeringen framkom följande: 

Avloppsanläggningen består av en enkammarbrunn utan efterföljande reningen och uppfyller inte 
gällande krav för normal skyddsnivå. I huset på fastigheten finns vattentoalett samt BDT-avlopp. 
Huset används som fritidsbostad

- Föreläggande om förbud 2015-03-26
- Förslag till beslut upprättat 2016-09-28

Avloppsvattnet som släpps ut har inte 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 Rörvik 1:4 inte uppfyller 
de krav som ställs i miljöbalken. Enligt prioriteringsordningen för enskilda avlopp i Sävsjö kommun, 
framgår att wc-avlopp från bostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med osäker efterföljande 
rening ett till två år efter att brist konstateras. Av den anledningen har myndighetsnämnden tidigare 
beslutat att från och med den 31 mars 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten Rörvik 
1:4. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 31 mars 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 RÖRVIK 1:4

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på 
fastigheten Rörvik 1:4 måste en ny avloppsanläggning inrättas och vara färdigställd senast den 31 
maj 2017. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport 
inkommit.

Miljöbalken 26 kap 9 § 

Diarienummer: 2008000159

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 30 (35)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-10-13

Fastighetsägare (besvärshänvisning)

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 31 (35)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-10-13

170§

Beslut om vitesföreläggande gällande enskilt avlopp

att vid vite om 50 000 kr förbjuda XX (XX) samt XX (XX) att från och med den 31 maj 2017 släppa ut 
avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten Rörvik 
1:81 i Sävsjö kommun.

Myndighetsförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten Rörvik 1:81 den 2008-03-
20. Vid inventeringen framkom följande: 

Avloppsanläggningen består av en tvåkammarbrunn utan efterföljande reningen och uppfyller inte 
gällande krav för normal skyddsnivå. I huset på fastigheten finns vattentoalett samt BDT-avlopp. 
Huset används som fritidsbostad.

- Föreläggande om förbud 2015-03-26
- Förslag till beslut upprättat 2016-09-28

Avloppsvattnet som släpps ut har inte 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 Rörvik 1:81 inte 
uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Enligt prioriteringsordningen för enskilda avlopp i Sävsjö 
kommun, framgår att wc-avlopp från bostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med osäker 
efterföljande rening ett till två år efter att brist konstateras. Av den anledningen har 
myndighetsnämnden tidigare beslutat att från och med den 31 mars 2016 förbjuda utsläpp av 
avloppsvatten från fastigheten Rörvik 1:81. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter 
den 31 mars 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 RÖRVIK 1:81

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på 
fastigheten Rörvik 1:81 måste en ny avloppsanläggning inrättas och vara färdigställd senast den 31 
maj 2017. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport 
inkommit.

Miljöbalken 26 kap 9 § 

Diarienummer: 2008000157

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 32 (35)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-10-13

Fastighetsägare (besvärshänvisning)

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 33 (35)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-10-13

171§

Delgivningar

1. Miljöprövningsdelegationen, 2016-09-26; Överklagande av tillstånd för djurhållning på 
fastigheterna Ljunga 2:4 och 5:1.

2. Miljöprövningsdelegationen, 2016-10-03; Meddelande om överlämnande av överklagat beslut 
gällande fastigheterna Ljunga 2:4 och 5:1.

3. Skrivelse angående tillsynsbesök gällande uppföljning av beslut, fastigheterna Spånarp 2:2 och 
2:3.

4. Mark- och miljödomstolen, 2016-09-30; Dom - avslag av överklagan gällande förbud att använda 
avloppsanläggning på fastigheten Grönvik 1:4.

5. Länsstyrelsen i Jönköping, 2016-10-04; Beslut om klassning av miljöfarlig verksamhet mm, 
fastigheten Ljunga 2:4.

6. Miljöprövningsdelegationen, 2016-09-29; Godkännande av säkerhet för tillstånd gällande täkt av 
berg och morän på fastigheten Sjöberg 1:2.

7. Sveriges kommuner och landsting; Cirkulär 16:50, Budgetpropositionen för år 2017 och 
höständringsbudgeten för år 2016.

8. Miljö- respektive byggpris 2016.

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 

 



Sida 34 (35)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-10-13

172§

Delårsrapport augusti 2016

att anse delårsrapporten till och med augusti 2016 vara redovisad.

Delårsrapporten för myndighetsnämnden visar en prognos till ett positivt resultat vid årets slut.

Byggnationen har hittills varit bra i kommunen. Intäkterna på bygglovssidan ser ut att överstiga vad 
som budgeterats.
Enligt prognos kommer räddningstjänsten att överskrida sin budgetram. Det beror bland annat på 
den ökade larmfrekvensen.

Inga större investeringar har genomförts/kommer att genomföras på miljö- och byggenheten.
Räddningstjänsten har investerat i utrustning i form av utlarmningsutrustning, larmställ och 
andningsskydd till deltidsbrandmännen. I övrigt följer 
räddningstjänsten sin investeringsplan för 2016.

- Delårsrapport 2016-08-31

Fastighet

Diarienummer:

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 



Sida 35 (35)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-10-13

173§

Anhållan om förlängd tidsfrist gällande beslut om åtgärder i tillfällig 
lokal för förskola

att bevilja barn- och utbildningsnämnden (orgnr 212000-0563) förlängd tidsfrist till 2016-11-30 för 
åtgärd av punkt 2 och 4 i myndighetsnämndens beslut daterat 2016-09-15.

Barn- och utbildningsförvaltningen Sävsjö kommun har lämnat in en anmälan om lokal om en tillfällig 
öppen asylförskola på fastigheten Vrigstad 3:49 i Vrigstad den 2016-08-30. 
Myndighetsnämnden beslutade 2016-09-15 att godkänna anmälan samt förelägga sökanden om att 
genomföra ett antal åtgärder senast 4 veckor efter mottaget beslut. Verksamheten har redovisat 
lösningar på flera av de åtgärder som krävdes. För åtgärdpunkt 2 och 4 anhåller nu barn- och 
utbildningsförvaltningen om förlängd tidsfrist till 2016-11-30 för åtgärd av dessa punkter.

- Myndighetsnämndens beslut 2016-09-15
- Anhållan om förlängd tidsfrist 2016-10-07

Verksamhetsutövare (besvärshänvisning)
Fastighetsägare (kopia)

I besked från Migrationsverket anges att asylboendet Granbacken i Vrigstad ska avvecklas innan 
årskiftet 2016-2017. Vid avvecklande av Granbacken kommer behovet av den öppna asylförskolan i 
Vrigstad inte längre att finnas kvar.

Fastighet VRIGSTAD 3:49

Miljöbalken ((1998:808) kap 2 § 2-3, kap 9 § 3 samt kap 26 § 19.
Förordningen (1998:889) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd § 35.

Diarienummer: 2016000636

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

Motivering till beslut

Lagrum

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 


