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Sammanträdesdatum 2016-11-17

Datum för
anslagsuppsättande
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2016-12-09
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Myndighetsnämndens kansli

Underskrift

Magdalena Gustafsson, sekreterare

2016-11-17 13:00  - 17:45

174 - 187

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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174§

Delegationsbeslut

att anse delegationsbesluten föredragna.

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

- Delegationsbeslut från myndighetsförvaltningen, daterade från 2016-10-04 till och med 2016-11-07.

Fastighet

Diarienummer:

Sökande (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 
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175§

Sävsjö kommuns årliga miljöpris 2016

att tilldela Sävsjö kommuns miljöpris 2016 till makarna Matsson, Källäng.

Miljöpriset är instiftat 1987 av kommunfullmäktige och ska delas ut för 29:e gången i ordningen. 
Priset är instiftat för att stödja och uppmuntra en berömvärd instats för miljön i Sävsjö kommun.

- Nominerade pristagare

Pristagarna

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 
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176§

Sävsjö kommuns årliga byggpris 2016

att tilldela Sävsjö kommuns byggpris 2016 till Rikard och Karin Gustavsson.

Sävsjö kommun delar årligen ut ett byggpris för nybyggnation, utbyggnad eller renovering av olika 
typer av byggnader som utmärker sig på ett positivt sätt i omgivande miljö.

- Nominerade pristagare

Pristagarna

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 
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177§

Anmälan om miljöfarlig verksamhet, mellanlagring av avfall

att xx med organisationsnummer xx kan bedriva verksamheten mellanlagring av annat avfall än farligt 
avfall på fastigheten Borret 2 enligt inkommen anmälan, i enlighet med gällande lagstiftning och med 
beaktan av försiktighetsmått nämnt i detta beslut,

att därmed tilldela xx verksamhetskod 90.40, se upplysning,

att ett skriftligt dokumenterad egenkontrollprogram ska upprättas för verksamheten, och en kopia ska 
skickas till myndighetsförvaltningen senast 6 veckor efter mottagandet av beslutet,
 
att en handläggningsavgift för prövning av anmälan uttas av myndighetsförvaltningen med 12 gånger 
grundavgiften på 850 kr, total 10 200 kr i enlighet med Höglandstaxa för prövning och tillsyn enligt 
Miljöbalken i Sävsjö kommun 9 §,

att följande försiktighetsmått ska följas:

1. Verksamheten får på fastigheten bara mellanlagra annat avfall än farligt avfall då mellanlagring av 
farligt avfall är en tillståndspliktig verksamhet som ska ansökas om i god tid hos länsstyrelsen i 
Jönköpings län och innan start av verksamhet.

2. Om farligt avfall påträffas i det mottagna materialet ska detta omedelbart föras till godkänd 
mottagare för detta avfall och transportör med tillstånd eller återbördas till ägaren.

 3. Mellanlagringen får inte ske under längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan det 
återvinns eller behandlas i enlighet med tilldelad kod 90.40.

 4. Asfalt med halten 16-PAH <70 ppm bedöms vara fri från stenkolstjära. Vid misstanke om halter 
över detta värde, klassas asfalten som farligt avfall och får inte mellanlagras och/eller återvinnas utan 
tillstånd från länsstyrelsen (se punkt 1). 

5. Vid upptäckt av tjärasfalt ska myndighetsförvaltningen genast informeras, enligt 
upplysningsskyldigheten i 10 kap 11 § miljöbalken.

 6. I enlighet med naturvårdsverkets rapport 6538 ”vägledning om industri- och annat 
verksamhetsbuller” gäller följande riktvärden som inte ska ge högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid 
bostads- och fritidshus än:

 • 50 dBA mätt som ekvivalent ljudnivå dagtid klockan 06.00-18.00 helgfri måndag till fredag
 • 45 dBA mätt som ekvivalent ljudnivå kvällstid klockan 18.00-22.00 samt lördag, söndag och 

helgdag klockan 06.00-18.00

Myndighetsförvaltningen har mottagit en anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken om 
mellanlagring av annat avfall än farligt avfall på fastigheten Borret 2.

- Anmälan, 2016-10-31

Fastighet BORRET 2

Diarienummer: 2016000764

Verksamhetsutövare (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 
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 • 40 dBA mätt som ekvivalent ljudnivå nattetid klockan 22.00-06.00

Det kan även finnas skäl att tillämpa andra bullernivåer än tabellvärdena, såväl högre som lägre, 
liksom andra tider.

 7. Om för omgivningen besvärande olägenheter t.ex. i form av damm uppkommer, ska åtgärder 
omgående vidtas för att motverka sådana störningar.

 8. Skriftlig journal ska föras över mängd eller vikt samt typ av inkommit avfall till stationen eller 
markområdet.

 9. Betongrester innehållande PCB-rester får inte tas emot.

 10. Aktuella miljödata/kemikalieblad skall finnas tillgängliga över de kemikalier som används.

Att xx ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt 
som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada 
eller olägenhet för människors hälsa eller miljön MB 2 kap. 3§.

Verksamhetsutövaren
Länsstyrelsen i Jönköpings län

Myndighetsnämnden gör bedömningen att om verksamheten bedrivs enligt uppgifter i anmälan. Med 
beaktan av gällande lagstiftning samt de försiktighetsmått nämnt i detta beslut kan verksamheten 
bedrivas utan större risk för människors hälsa eller miljön.

Upplysning om verksamhetskod
Verksamheten tilldelas verksamhetskoden:
90.40(C), Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om den totala avfallsmängden 
vid något enskilt tillfälle är större än 10 ton.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte

 1. Anläggning för lagring av avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan det 
återvinns eller behandlas, eller

 2. Om verksamheten är tillståndspliktig enligt 29 kap. 1 §
Den tilldelade koden innebär att en fast årlig avgift på 12 gånger grundavgiften i Höglandstaxa för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken i Sävsjö kommun kommer att debiteras verksamheten.

Upplysning om användning av massor eller avfall för anläggningsändamål
Om återvinning av massor eller avfall för anläggningsändamål kommer att bli aktuell kan en anmälan 
eller samråd bli nödvändig. Kontakta gärna Myndighetsförvaltningen i god tid innan åtgärden ska 
genomföras om en sådan anmälan eller samråd krävs för den planerade åtgärden.

Miljöbalken kap 2 §§ 1-3 samt § 7, kap 9 § 6c och kap 26 § 9 samt § 19. 
Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ((1998:899).
Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (1998:901) §§ 4-7

Motivering till beslut

Upplysning

Lagrum

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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178§

Anmälan om miljöfarlig verksamhet, fordonstvätt

att förelägga xx, organisationsnummer xx, att för verksamheten (kod 50.10 C) på fastigheten Mejseln 
1 i Sävsjö, Sävsjö kommun, iaktta de försiktighetsmått och vidta de åtgärder som är upprättat i 
medföljande bilaga om villkor.

Myndighetsförvaltningen har mottagit en anmälan om miljöfarlig verksamhet gällande en fordonstvätt. 
Verksamheten kommer att bedrivas på fastigheten Mejseln 1 i Sävsjö.

Anmälan avser installation och drift av en ny fordonstvätthall inrett med fyra tvätt baser, där det 
planeras ske manuella fordonstvättar, cirka 5000 bilar om året. Anläggningens utförande får 
anpassning till högre fordon upp till 3,5 meters fri höjd. Anläggningen kommer att utrustas med 
eftervårdsplats för bland annat dammsugning.

- Anmälan 2016-10-07 
- Komplettering till anmälan 2016-10-17
- Rapport bullerberäkning 2016-10-25
- Bilaga om villkor

Myndighetsnämnden gör bedömningen att om verksamheten bedrivs enligt uppgifter i anmälan och 
med beaktan av gällande lagstiftning samt de försiktighetsmått och åtgärder nämnt i bilagan om 
villkor verksamheten kan bedrivas utan större risk för människors hälsa eller miljön.

Myndighetsförvaltningen ska enligt 2 kap. 7 § miljöbalken göra en rimlighetsavvägning innan krav på 
åtgärder ställs. Vid bedömningen ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra 
försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder Myndighetsförvaltningen anser inte att 
det är orimligt att i detta ärende ställa de krav som bilagan om villkor innebär.

Fastighet MEJSELN 1

Myndighetsförvaltningen har skickat ärendet för yttrande till Tekniska förvaltningens VA-enhet Sävsjö 
kommun som har godkänt att yttra sig enligt följande:
”Anslutning till kommunalt avlopp i Jönköpings län, Råd och Krav vid utsläpp av avloppsvatten från 
industrier och andra verksamheter”, antagen av kommunfullmäktige 2013-12-16 § 234 ska följas.

Handläggningsavgift
För handläggning av detta ärende kommer bolaget att debiteras en handläggningsavgift om 6 800 kr, 
enligt fastställd taxa antagen i kommunfullmäktige 2015-11-16 § 112.

Årlig tillsynsavgift
För tillsyn/handläggning enligt miljöbalken uttas en årlig tillsynsavgift enligt taxa antagen i 
kommunfullmäktige 2015-11-16 § 112. Tillsynsavgiften baseras på klassningen av företagets 
verksamhet.

Diarienummer: 2016000718

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

Motivering till beslut

Upplysning

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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Verksamhetsutövaren
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Utvecklingsavdelningen

Miljöbalken (1998:808) kap 2 § 2, § 3 samt 26 kap 9 §
Miljöprövningsförordning (2013:251) kap 1 § 10
Förordning 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 27 §
Förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll 4-7 §§

Lagrum

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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179§

Uppförande av självtvättanläggning

att bevilja bygglov för uppförande av självtvättanläggning.

Sökanden önskar bygglov för uppförande av en självtvättanläggning på fastigheten Mejseln 1. Den 
planerade anläggningen för bilar ska innehålla fyra tvättplatser. Åtgärden ligger väl i linje med 
utvecklingsavdelningens arbete med etablering av anläggning för självtvätt av bilar.
Åtgärden innebär en avvikelse från gällande detaljplan. Markanvändningen i detaljplanen är ämnad 
för småindustriändamål.

- Ansökan
- Fotografier tagna 2016-11-07

Sökanden

Myndighetsnämnden finner inga hinder för uppförande av självtvättanläggningen. Byggnationen följer 
gällande detaljplan där byggnaden planeras uppföras.

Självtvättanläggningen för bilar ska innehålla fyra tvättplatser och ska placeras drygt 100 meter från 
närmast placerad bostadshus. Anläggningen får enligt gällande detaljplan inte orsaka olägenheter för 
omgivande bostäder. Den redovisade bullerberäkningen visar att bullernivåerna hamnar med god 
marginal under rekomenderat gränsvärde. Bullermätning kommer att ske vid drift. Tillfart till området 
kommer i huvudsak att ske från Mejselgatan. En måttlig ökning av trafikflöden i området kan 
förväntas till följd av etablerandet av självtvättanläggningen. Den befintliga infrastrukturen inom 
området bedöms som tillräcklig för en sådan ökning.

Gör det själv-tvätten bedöms vara av sådan beskaffenhet att närboende inte vållas olägenheter med 
hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad. Dessutom medger planen intill Mejensjögatan i 
södra delen av kv. Mejseln, om behov uppkommer, placering av bensin- och bilserviceföretag.

Anläggningen, som kan klassas som småindustri, kan anses vara förenlig med detaljplanens syfte.

Fastighet MEJSELN 1

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 § 31 b

Diarienummer: 2016000718

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 
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Utvecklingsavdelningen

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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180§

Tillbyggnad av enbostadshus

att bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt

att godkänna åtgärden som en mindre avvikelse från detaljplanen.

Sökanden önskar göra en tillbyggnad till sitt enbostadshus. Åtgärden innebär en avvikelse från 
gällande detaljplan. Enligt planen får endast  tomten bebyggas med en sjättedel. I detta fall rör det 
sig om en avvikelse med 43 kvadratmeter. Berörda sakägare har fått möjlighet till att yttra sig i 
ärendet. Inga erinringar har kommit in till myndighetsförvaltningens miljö- och byggenhet.

- Ansökan
- Fotografier tagna 2016-11-07

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 HÄGGEN 9

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 § 31 b

Diarienummer: 2016000717

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 
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181§

Tillbyggnad av gruppboende

att bevilja bygglov för tillbyggnad av gruppboende.

Sävsjö kommun ansöker om bygglov för att göra en tillbyggnad till sitt gruppboende på fastigheten 
Borgen 7. Man planerar att i dagsläget bygga  över fastighetsgränsen till Borgen 13. Köpeavtal har 
tecknats mellan fastighetsägare till Borgen 13 och Sävsjö Kommun, tomtgränserna i detaljplanen är 
upplösta.
Den planerade förrättningen kommer att ske inom cirka tio månader.
Berörda grannar har beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har kommit in till miljö- och 
byggenheten.

- Ansökan
- Fotografier tagna 2016-11-07
- Köpeavtal

Sökanden

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

Fastighet BORGEN 7

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

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

Diarienummer: 2016000421

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 
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182§

Förhandsbesked för uppförande av radhus i ett plan (3 lägenheter)

att inte bevilja förhandsbesked för uppförande av radhus.

Sökanden önskar förhandsbesked att få uppföra ett radhus med tre lägenheter på vardera 100 
kvadratmeter i ett plan på fastigheten Advokaten 30.
Åtgärden innebär en avvikelse från gällande detaljplan. Enligt planen får endast  tomten bebyggas 
med en femtedel. I detta fall rör det sig om en avvikelse med cirka 168 kvadratmeter.
Inom kvarteret ska byggnader uppföras fristående eller två och två med varandra sammankopplade.
Berörda sakägare har fått möjlighet till att yttra sig i ärendet. Inga erinringar har kommit in till 
myndighetsförvaltningens miljö- och byggenhet.

- Ansökan
- Fotografier tagna 2016-11-07

Sökanden (besvärshänvisning)

Byggnation av radhuset innebär en för stor avvikelse från gällande detaljplan.
Enligt planen får endast  tomten bebyggas med en femtedel. I detta fall rör det sig om en avvikelse 
med cirka 168 kvadratmeter.
Inom kvarteret ska byggnader uppföras fristående eller två och två med varandra sammankopplade.
Myndighetsnämnden menar att förhandsbesked kan inte beviljas eftersom åtgärden inte kan 
godkännas som en liten avvikelse mot detaljplan. Det är två avvikelser, som inte kan anses vara 
förenliga med planens syften.

Fastighet ADVOKATEN 30

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

Diarienummer: 2016000768

Sökande (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 

 



Sida 14 (19)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-11-17

183§

Förhandsbesked för ett fritidshus

att bevilja förhandsbesked för fritidshus, samt

att tillståndsansökan om inrättande av enskild avloppsanläggning senast inlämnas i samband med 
bygglovsansökan.

Sökanden önskar ett förhandsbesked gällande ett fritidshus  på fastigheten Dollby 1:2. Berörda 
sakägare har fått möjlighet att yttra sig i ärendet. Inga erinringar har inkommit till 
myndighetsförvaltningens miljö- och byggenhet.

- Ansökan
- Yttrande länsstyrelsen 2016-11-15
- Fotografier tagna 2016-11-07

Sökanden

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

Fastighet DOLLBY 1:2

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

Länsstyrelsens bedömning:
Länsstyrelsen bedömer att den planerade byggnationen kan utföras utan arkeologiska åtgärder och 
att inget tillstånd enligt Kulturmiljölagen (KML) krävs.
Med hänsyn till riksintresse bör placeringen och utformning vara så traditionsenlig som möjligt för att 
passa in i miljön.
Länsstyrelsen påminner även om arbetsföretagarens skyldighet enligt 2 kap 10 § andra stycket KML 
att omedelbart avbryta arbetet och anmäla till Länsstyrelsen om fornlämning skulle påträffas under 
arbetet.

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

Diarienummer: 2016000759

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 15 (19)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-11-17

184§

Beslut om eftergivande av avgift enligt 19 § Sävsjö kommuns 
Livsmedelstaxa

att den årliga avgiften för livsmedelstillsyn efterges eftersom hanteringen är liten och 
säsongsbaserad och ersätts med timtaxa som tas ut vid besök,

 att beslutet gäller tillsvidare.

Komstad kvarn & kafé består av ett kafé i mindre skala som är säsongsbaserat.

- Bilaga

Verksamhetsutövare

Myndighetsnämnden grundar beslutet på den enkla hanteringen samt att verksamhetsutövaren inte 
har haft allvarliga avvikelser sedan tidigare.

Fastighet KVARNTORPET 1:2

Beslutet ovan kan tillfälligt eller permanent återkallas om verksamheten förändras, byter 
verksamhetsutövare eller om bristande efterlevnad konstateras. Betydande ändringar i verksamheten 
(som t.ex. utökad produktion) ska alltid meddelas till livsmedelsinspektören i förväg.

Diarienummer: 2016000770

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 (19)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-11-17

185§

Parkeringsförbud Du Nords gata i Sävsjö

att godkänna parkeringsförbud enligt LTF 0684-2016:0002.

I samband med byggnationen av kvarteret Kopparslagaren i Sävsjö centrum har önskemål inkommit 
från räddningstjänst och soptransporter att det är svårt att ta sig fram då bilar står parkerade utmed 
Du Nords gata i Sävsjö.

Tekniska förvaltningens förslag är att införa parkeringsförbud på båda sidor om Du Nords gata, cirka 
100 meter.

- Förslag upprättat av Anna Wiksten, 2016-11-03

Tekniska förvaltningen

Fastighet

Trafikförordningen 10 kap 1 § andra stycket, 16 § och 3 §

Diarienummer:

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

Lagrum

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 



Sida 17 (19)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-11-17

186§

Slutintyg för avloppsanläggning

att godkänna avloppsanläggningen på fastigheten Böllingetorp 1:17 (tidigare Böllingetorp 1:10/1:15).

Ansökan för att inrätta en avloppsanläggning på fastigheten inkom till myndighetsförvaltningen den 2 
maj 2011. Förhandsgodkännande för anläggningen utfärdades den 27 maj 2011 och 
avloppsanläggningen färdigställdes den 22 agugusti 2012. 
Kontrollrapport för färdigställandet av anläggning inkom först den 17 december 2014 till 
myndighetsförvaltningen.

På grund av ett tidigare klagomålsärende (protokoll 2015-06-17 § 66) har myndighetsnämnden 
avvaktat med att ta ett beslut gällande avloppsanläggningen på fastigheten till dess att 
myndighetsnämndens beslut 2015-06-17 § 66 vunnit lagakraft.

- Ansökan 2011-05-02
- Förhandsgodkännande 2011-05-27
- Kontrollrapport 2014-12-17
- Protokoll myndighetsnämnden 2015-06-17 § 66
- Tillsynsbesök 2016-11-09
- Länsstyrelsens beslut av överklagan 2016-02-02
- Dom Mark- och miljödomstolen 2016-05-31

Fastighetsägare
Granne Böllingetorp 1:13 (besvärshänvisning)

Med hänvisning till den kontrollrapport som inkommit till myndighetsförvaltningen den 17 december 
2014 och den ockulära tillsynen av anläggningen utförd av personal från myndighetsförvaltingein den 
9 november 2016 görs bedömningen att avloppsanläggningen är utförd till normal skyddsnivå enligt 
Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten 
HVMFS 2016:17.

Fastighet BÖLLINGETORP 1:17

HVMFS 2016:17

Diarienummer: 2011000322

Fastighetsägare (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 

 



Sida 18 (19)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-11-17

187§

Delgivningar

1. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2016-10-13; Beslut angående brygga och bryggdäck på 
fastigheten Uppåkra 2:4.

2. Protokoll kommunfullmäktige 2016-10-17 § 110; Personalrekrytering och fordon till 
räddningstjänsten.

3. Protokoll kommunstyrelsens utskott 2016-10-18 § 200; Prioritering av strategiska insatser.

4. Mark- och miljödomstolen, 2016-10-18; Dom gällande överklagan om bygglov för fyra vindkraftverk 
på fastigheten Hylletofta 2:2.

5. Mark- och miljödomstolen, 2016-10-18; Dom gällande överklagan om uppförande av fyra 
vindkraftverk på fastigheten Hylletofta 2:2.

6. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2016-10-17; Beslut om klassning av miljöfarlig verksamhet och 
årlig avgift för prövning och tillsyn, fastigheten Sjöberg 1:2.

7. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2016-10-18; Samråd om förläggning av kabel mellan Brohult och 
Horsaryd mfl.

8. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2016-10-25; Kontrollprogram för verksamhet vid torvtäkt på 
fastigheterna Spinkamålen 1:3 mfl.

9. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2016-10-26; Prövning av strandskyddsdispens för ombyggnation 
på Vrigstads-Boda 2:2.

10. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2016-11-02; Samråd om husbehovstäkt på fastigheten Föreberg 
1:17.

11. Tillsynsbesök gällande uppföljning av beslut om föreläggande med vite, fastigheterna Spånarp 
2:2 och 2:3.

12. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2016-11-09; Länsstyrelsens yttrande gällande ansökan om 
täkttillstånd på fastigheten Hällaryd 2:3 mfl.

13. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2016-11-10; Överklagan av myndighetsnämndens beslut 
gällande avloppsanläggning på fastigheten Stora Kråkhult 1:14.

14. Närlingslivets regelnämnd; Delrapport 4 om regeltillämpning på kommunal nivå. (Bygglov - 
handläggning, servicegarantier, avgifter och resurseffektivitet)

15. Miljösamverkan F; Slutrapport från tillsynsprojekt om egenkontroll inom lantbruk 2016.

16. Driftsredovisning myndighetsnämnden oktober 2016.

Fastighet

Diarienummer:

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

Beslutsunderlag

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 



Sida 19 (19)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-11-17

17. Överklagan av myndighetsnämndens beslut gällande avloppsanläggning på fastigheten 
Älmeberg 1:4.

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 


