
Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-12-15

Plats och tid Kommunalhuset, Vrigstadrummet

Sten-Åke Claesson (c)

Bengt Mattsson (kd)

Bo Nilvall (m)

Hazze Eklöf (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, ej tjänstgörande ersättare

Lars Adén, byggnadsinspektör, §§ 193-196

Lars-Göran Andersson, räddningschef, § 202

Övriga deltagare

Utses att justera Bengt Mattsson (kd)

Justeringens
plats och tid

Kommunalhuset, 2016-12-15, kl 18.00

Underskrifter Sekreterare

Magdalena Gustafsson, sekreterare

Ordförande

Sten-Åke Claesson (c)

Justerande

Bengt Mattsson (kd)

Paragrafer

Anslag/ Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Myndighetsnämnd

Sammanträdesdatum 2016-12-15

Datum för
anslagsuppsättande

2016-12-16 Datum för
anslagsnedtagande

2017-01-06

Förvaringsplats
för protokollet

Myndighetsnämndens kansli

Underskrift

Magdalena Gustafsson, sekreterare

2016-12-15 13:30  - 17:45

188 - 205

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 



Sida 2 (24)Myndighetsnämnden
Protokollsdatum 2016-12-15

188§

Delegationsbeslut

att anse delegationsbesluten föredragna.

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

- Delegationsbeslut från myndighetsförvaltningen, daterade från 2016-11-08 till och med 2016-12-05.

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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189§

Beslutsattestanter för år 2017

att anta föreliggande förslag till beslutsattestanter för nämndens verksamhetsområde för år 2017,

att beslut om förändringar av beslutsattestanter för nämndens verksamhetsområde under år 2017, 
som erfordras på grund av personalomrättning och mindre organisatoriska förändringar, ska 
delegeras till förvaltningschef.

Enligt gällande utanordningsreglemente ska kommunernas nämnder utse beslutsattestanter inom sitt 
verksamhetsområde.
Beslutattestanter för myndigetsnämndens verksamhetsområde 2017 ska beslutas och fastställas av 
nämnden.

- Förteckning över beslutsattestanter 2017

Ekonomiavdelningen

Fastighet

Diarienummer:

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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190§

Intern kontrollplan för myndighetsnämnden

att fastställa intern kontrollplan för 2017.

Inför varje verksamhetsår skall nämnden besluta om en särskild plan för uppföljning av den interna 
kontrollen, en så kallad intern kontrollplan. Olika granskningsområden bör väljas ut med 
utgångspunkt från en väsentlighets- och riskanalys.
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt från antagen intern 
kontrollplan, löpande av förvaltningschefen rapportera resultatet till nämnden. Nämnden ska löpande, 
eller vid bokslut varje år, rapportera till kommunstyrelsen samt till kommunens revisorer.

- Myndighetsnämndens kontrollplan 2017

Kommunstyrelsen
Kommunchefen
Ekonomichefen

Fastighet

Diarienummer:

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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191§

Styrtal för myndighetsnämndens miljö- och byggenhet samt 
räddningstjänst

att ta förvaltningschefens tjänsteskrivelse som sin egen samt

att godkänna föreslagna styrtal.

Utvecklingsstrategin beskriver Sävsjö kommuns utvecklingsarbete och ska ange riktning och 
förbättringar fram till år 2022. I utvecklingsstrategin har Sävsjö kommun satt fyra övergripande mål 
för all verksamhet.Varje nämnd har till uppgift att sedan utifrån de övergripande målen att sätta upp 
sina egna nämndsmål och besluta om styrtal för dessa. Dessa mål och styrtal följs upp årligen.
Myndighetsnämndens har tidigare beslutat om mål för sin verksamhet under 2017. Nedan följer 
förslag till styrtal kopplade till myndighetsnämndens mål och kommunfullmäktiges övergripande mål.

 1. Genomförande av tillsyner enligt beslutad tillsynsplan på miljösidan respektive räddningstjänsten 
ska vara 95% samt arbetsplatsbesök enligt beslutad kontrollplan (bygg) ska vara 100%. 
(Effektivitetsmått)

 2. Resultat i enkätundersökning/ar ska vara lika med eller bättre än föregående mätning, exempelvis 
Insikt. (Kvalitetsmått)

 3. Andelen ärenden som ändrats efter överprövning och som vunnit laga kraft under 2017 ska inte 
vara mer än 5%.

- Tjänsteskrivelse gällande styrtal upprättad av förvaltningschef Maria Thulin, 
Myndighetsförvaltningen.

Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

Fastighet

Diarienummer:

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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192§

Fastställande av tillsynsplan för miljöverksamheten 2017

att fastställa tillsynsplanen för 2017.

Tillsynsplanen redovisar nämndens bedömning av tillsynsbehovet enligt miljöbalken, 
livsmedelslagstiftningen, tobakslagen med mera samt kontroll av kalkningsverksamheten.

- Tillsynsplan 2017

Miljö- och byggenheten
Kommunstyrelsen

Myndigheten ska för sina ansvarsområden inom miljöbalkens och för varje verksamhetsår upprätta 
en samlad tillsynsplan. Även livsmedelslagen anger att det ska finnas en tillsynsplan.

Fastighet

Tillsynsplanen är uppdelad i två delar, dels en beskrivande del och dels en sammanställning i siffror. 
Planen är gjord efter de sexton miljömålen och därefter övrig verksamhet såsom livsmedels- och 
kalkningsverksamheten.

Miljötillsynsförordningen § 6  Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 822/2004

Diarienummer:

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

Motivering till beslut

Upplysning

Lagrum

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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193§

Förhandsbesked för enbostadshus

att bevilja förhandsbesked för enbostadshus, samt

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

Sökanden ansöker om ett förhandsbesked för ett enbostadshus på del av fastigheten Redeby 1:1.
Det är tilltänkt en avstyckning på cirka 1000 kvadratmeter. Berörda sakägare har fått möjlighet att 
yttra sig.

- Ansökan
- Karta
- Fotografier tagna 2016-12-05

Sökanden

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

Fastighet REDEBY 1:1

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.

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

Diarienummer: 20160000825

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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194§

Förhandsbesked för enbostadshus

att bevilja förhandsbesked för enbostadshus, samt

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

Sökanden ansöker om ett förhandsbesked för ett enbostadshus på del av fastigheten Stenshult 1:16.
Det är tilltänkt en avstyckning på cirka 2500 kvadratmeter. Berörda sakägare har fått möjlighet att 
yttra sig.

- Ansökan
- Karta
- Fotografier tagna 2016-11-22
- Yttrande från Trafikverket 2016-12-12

Fastigheten omfattas inte av detaljplan. 
Platsen omfattas av naturvärden och bevarandeplan odlingslandskap. Exploatering och andra 
ingrepp i miljön får bara ske om dessa värden inte skadas. Platsen som huset planeras byggas på 
ligger i utkanten av detta område, och påverkan kan anses vara ringa.
Enligt yttrande  från Trafikverket ska byggnadsfritt avstånd från vägområde vara 12 meter. Huset ska 
placeras minst 25 meter från vägen.
För att säkerställa att fastigheten går att ansluta till väg 818 på ett tillfredställande sätt bör sökanden, 
innan bygglov söks, ansöka om anslutningstillstånd.
Broschyren ¨Hur mycket bullrar vägtrafiken¨ som Boverket tillsammans med SKL har tagit fram har 
använts som underlag för att göra översiktliga bedömningar av trafikbuller.
Enligt beräkningar med hjälp av diagrammet i broschyren så hamnar man strax under 55 dba 
ekvivalent ljudnivå, som är ett riktvärde, vid bostadsbyggnads fasad.

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

Fastighet STENSHULT 1:16

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.
Ansökan om anslutningstillstånd till väg 818 finns på Trafikverkets hemsida. En ansökan om 
anslutningstillstånd tar i normalfallet cirka 8 veckor för Trafikverket att handlägga.

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

Diarienummer: 2016000796

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

Motivering till beslut

Upplysning

Lagrum

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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Sökanden

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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195§

Tillbyggnad av Melins konditori

att bevilja bygglov för tillbyggnad av konditori med stöd av 9 kap. 30 och 31 b §§ plan- och bygglagen 
(2010:900).

Fastighetsägaren önskar bygglov för tillbyggnad av sin butik. Åtgärden innebär att tillbyggnaden 
hamnar på prickmark vilket, innebär en avvikelse från gällande detaljplan. Berörda sakägare har fått 
möjlighet att yttra sig i ärendet. Inga erinringar har kommit in till miljö- och byggenheten.

- Ansökan
- Yttrande Gata/Park, 2016-12-06
- Fotografier tagna 2016-12-05

Sökanden

Tillbyggnaden av butiken 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 SÄVSJÖ 12:8

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: 2016000820

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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196§

Tillbyggnad av samlingslokal samt uppförande av parkeringsplats

att bevilja bygglov för tillbyggnad samt uppförande av parkeringsplats.

Sökanden önskar bygglov för en tillbyggnad av sin samlingslokal samt uppförande av en 
parkeringsplats.
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig.

- Ansökan
- Yttrande Gata/Park 2016-12-12
- Fotografier tagna 2016-12-05

Sökanden

Myndighetsnämnden finner inga hinder för uppförande av tillbyggnad samt uppförande av 
parkeringsplats. Byggnationen följer gällande detaljplan som åtgärdena planeras utföras på.

Fastighet LÖJTNANTEN 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) 2 kap § 6 samt 9 kap § 2

Diarienummer: 2016000815

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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197§

Förbud att använda befintlig vattenreningsutrustning för 
fordonstvättsverksamhet

att förbjuda fastighetsägaren för fastigheten Tvätten 1 med personnummer xx att använda befintlig 
vattenreningsutrustning för yrkesmässig fordonstvätt, övrig fordonstvätt samt detalj- och däcktvätt.

Handläggare från myndighetsförvaltningen haft kontakt med fastighetsägaren för att boka en tid för 
genomförande av miljötillsyn gällande fastighetens fordonstvättanläggningen.
Fastighetsägaren berättade vid kontakttillfället att det inte sker fordonstvättverksamhet på fastigheten 
och att en sådan verksamhet lades ner för cirka 2 år sedan.
Handläggaren från myndighetsförvaltningen har under kontakttillfället muntligt berättat att 
fordonstvättanläggningen med nuvarande befintlig vattenreningsutrustning inte uppfyller kraven i den 
svenska standarden SS-EN-858-1 samt SS-EN-858-2, Avlopp-Separationssystem för lätta vätskor 
och idagsläge inte får användas för tvätt av fordon.

- Information om planerad miljötillsyn 2015-12-23

Fastighetsägaren (besvärshänvisning)

Fastighetsägaren har inte kunnat påvisa att fordonstvättanläggningen på fastigheten har tillgång till 
en vattenreningsutrustning som uppfyller kraven i den Svenska Standarden 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 län” framtagen av 
Miljösamverkan f, antagen av myndighetsnämnden 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.

Fastighet TVÄTTEN 1

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

Diarienummer: 2015000879

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 
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198§

Förbud att använda befintlig vattenreningsutrustning för 
fordonstvättsverksamheten

att förbjuda fastighetsägare för fastigheten Aleholm 3 med organisationsnummer xx att använda 
befintlig spolplatta med den befintliga vattenreningsutrustningen för yrkesmässig fordonstvätt, övrig 
fordonstvätt samt detalj- och däcktvätt, samt

att spolplattan gjuts igen vid nedläggning av verksamhet.

Myndighetsförvaltningen har under år 2016 besökt och kommer att besöka alla företag oss kända 
som tvättar fordon, både de företag som har fordonstvätt för allmänheten och för de företag som 
tvättar fordon i den egna verksamheten. Syftet var att kontrollera om verksamheten uppfyller kraven i 
miljöbalken(1998:808) och förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.

Den 2011-03-15 fick myndighetsförvaltningen ett utlåtande från en konsult gällande 
fordonstvättanläggningen och dess avloppsvattenreningsutrustning på fastigheten Aleholm 3.
Utlåtandet påvisar att spolplattan och dess vattenrening inte uppnår till kraven i Svensk standard. 
Utrustningens status har diskuterats med en representant från Tekniska förvaltningen Sävsjö 
kommun som är fastighetsägare.

Utlåtandet ligger till grund för nedanstående beslut.

- Utlåtande från konsult inkommen 2011-03-15

Ett konsultutlåtande inkommen den 2011-03-15  påvisar att spolplattan och dess 
vattenreningsutrustning inte uppfyller kraven i den Svenska Standarden 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 län” framtagen av Miljösamverkan f, antagen av 
myndighetsnämnden 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.

Fastighet ALEHOLM 3

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

Diarienummer: 2010000238

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

Motivering till beslut

Lagrum

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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Fastighetsägare (besvärshänvisning)

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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199§

Beslut om installation av oljeavskiljare

med stöd av miljöbalken att förelägga xx, organisationsnummer xx på fastigheten Charkuteristen 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, och

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.

Myndighetsförvaltningen har under år 2016 besökt och kommer att besöka alla företag oss kända 
som tvättar fordon, både de företag som har fordonstvätt för allmänheten och för de företag som 
tvättar fordon i den egna verksamheten. Syftet med besöket den 2016-11-30 hos Bröd Linders Åkeri 
AB var att kontrollera om verksamheten uppfyller kraven i miljöbalken (1998:808) och förordningen 
(1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.

- Inspektionsrapport 2016-11-30

Verksamhetsutövaren har 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.

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 CHARKUTERISTEN 1

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 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 SS-
EN-858-2, Avlopp-Separationssystem för lätta vätskor, 
- dimensioneringsberäkning, 
- avloppsritning som redovisar för vilka brunnar som är kopplade till oljeavskiljare.

Diarienummer: 2015000883

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

Motivering till beslut

Upplysning

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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Verksamhetsutövare (besvärshänvisning)
Fastighetsägare

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

Lagrum

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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200§

Beslut anmälan om lokal - undervisningslokaler

att godkänna anmälan om lokal, och

 att det skriftligt dokumenterade egenkontrollprogram ska uppdateras med hänsyn tagit till de nya 
förhållandena, samt

att  återremittera för vidare handläggning om en eventuell sanktionsavgift.

Myndighetsförvaltningen har fått in er anmälan om lokal gällande en ändring inom verksamheten.
 
Under en inspektion har det visat sig att Sävsjö Kristna Skola har fått nya inredda lokaler, 
ventilationsanordningar samt nya toaletter sedan ett tag. Vartefter en handläggare från 
myndighetsförvaltningen har begärt in en ny anmälan om lokal för en redan befintlig skolverksamhet.

Under samma inspektion framkom det att det finns en brist i en relativt nyinredd källarlokal för 
fritidsverksamhet.

- Anmälan om lokal

Verksamhetsutövare

Med hänsyn tagit till de uppgifterna i er anmälan och det pågående utredningskravet gällande brister 
i fritidslokalen bedöms er skolverksamhet kunna bedrivas utan att den medför skada eller olägenhet 
för människors hälsa eller miljön.

Fastighet BLECKSLAGAREN 1

När följande förändringar uppstår ska en ny anmälan om lokal skickas till myndighetsförvaltningen 
Sävsjö kommun senast 6 veckor innan start av verksamhet eller inflyttning i nya lokaler:
- starta en ny förskola, skola eller fritidshem (även förskola)
- flytta befintlig verksamhet till ny lokal
 - utöka verksamheten med nya lokaler
 - tar över befintlig verksamhet

Se även Sävsjö kommuns bifogade dokument ”Vägledning om miljö och hälsa i förskolor, skola och 
fritidshem” sida 6.

Miljöbalken kap 29 § 9 och Förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll §§ 4-7

Diarienummer: 2016000778

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

Motivering till beslut

Upplysning

Lagrum

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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201§

Beslut om egenkontrollprogram

att bevilja Barn- och utbildningsnämnden Sävsjö kommun med organisationsnummer 212000-0563 
den begärda förlängningen av tid för upprättande av ett skriftligt dokumenterat egenkontrollprogram 
för förskoleverksamhet på fastigheten Vrigstad 3:49,

att en kopia av egenkontrollprogrammet ska vara myndighetsförvaltningen tillhanda enligt önskat 
förlängning senast den 1 februari 2017 och

att vid utebliven åtgärd beslutet förenas vid ett vite på 15 000 kronor.

Barn- och utbildningsförvaltningen har inkommit med en anmälan om lokal för ny tillfällig 
förskoleverksamhet på fastigheten Vrigstad 3:49 den 2016-08-30.
Myndighetsnämnden har genom beslut den 2016-09-15 § 142 godkänd lokalen och dess verksamhet 
under förutsättning att ett skriftligt dokumenterat egenkontrollprogram ska upprättas för 
verksamheten.
Egenkontrollprogrammet skulle vara myndighetsförvaltningen tillhanda senast 3 veckor efter 
mottagandet av beslutet.
Myndighetsförvaltningen har i dagsläge dock inte fått in ett skriftligt egenkontrollprogram för den nya 
förskoleverksamheten och skickat en påminnelse per e-post den 2016-12-02.
En förlängning av tid har därefter begärts av ansvarig chef som meddelat att senast den sista januari 
2017 ska en kopia på ett skriftligt egenkontrollprogram för verksamheten kommer att vara 
myndighetsförvaltningen tillhanda.

- Protokoll myndighetsnämnden 2016-09-15 § 142
- Begäran om förlängning av tid 2016-12-02

Myndighetsförvaltningen har inte fått in det skriftligt dokumenterade egenkontrollprogrammet i god tid 
som har varit ett krav i myndighetsnämndens tidigare beslut. 
I 26 kapitel 14§ miljöbalken får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.
Myndighetsnämnden kan bevilja är önskan om förlängning av tid januarimånad ut och bedömer det 
motiverat att vid utebliven åtgärd föreläggandet förenas vid vite.

Fastighet Vrigstad 3:49

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

Förskoleverksamheten på fastigheten Vrigstad 3:49 är en anmälningspliktig verksamhet enligt 
förordning (1998:899) ”om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd” 38 §.

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

Diarienummer: 2016000636

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

Motivering till beslut

Upplysning

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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Verksamhetsutövare (besvärshänvisning)

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

Lagrum

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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202§

Upphandling av rengöring/sotning och brandskyddskontroll i Sävsjö 
kommun

att genomföra upphandling för perioden 2018-01-01--2021-12-31 med möjlighet till förlängning upp 
till 24 månader,

att genomföra upphandling av entreprenörer för rengöring/sotning och brandskyddskontroll samt att 
anställa personal för uppföljning och kontroll av verksamheten,

att tjänsten för uppföljning och kontroll av verksamheten finasieras genom taxa för rengöring/sotning 
och brandskyddskontroll samt ska ske i samverkan inom Räddsam F.

Sävsjö kommun har liksom de flesta kommunerna i Jönköpings län avtal om rengöring/sotning och 
brandskyddskontroll som gäller till och med 2017-12-31. I några fall finns möjlighet till förlängning 
med upp till 24 månader. En arbetsgrupp bestående av representanter för räddningstjänsterna i länet 
har arbetat med att ta fram underlag med mera för eventuellt kommande upphandling. Kontakter och 
möten har skett med Skorstensfejarmästarnas Riksförbund (SSR), Sveriges Kommuner och 
Landsting samt några andra kommuner/förbund.
Upphandlingen föreslås ske gemensamt med de kommuner/förbund som väljer att delta samt att 
respektive kommun/förbund beslutar om val av entreprenör. I kommande upphandling kommer 
möjlighet ges för att anta en entreprenör för båda uppdragen alternativt olika entreprenörer.

- Tjänsteskrivelse upprättad av Lars-Göran Andersson, räddningschef, 2016-12-01

Räddningstjänsten

Fastighet

Diarienummer:

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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203§

Utdömande av vite

Myndighetsförvaltningen genomförde på inrådan av myndighetsnämnden en inspektion med 
anledning av nedskräpning på fastigheterna Spånarp 2:2 och 2:3 den 3 juli 2014.

Vid besöket konstaterades att ett 45-tal uttjänta bilar och annat material förvarades på fastigheten. 
Myndighetsförvaltningen gjorde bedömningen att förvaringen utgjorde nedskräpning och alternativt 
mellanlagring av farligt avfall. Myndighetsförvaltningen besökte åter igen fastigheten den 31 juli 2014. 

Den 22 augusti 2014 beslutade myndighetsnämnden om att förelägga fastighetsägaren till Spånarp 
2:3, Sävsjö kommun att vid vite skicka material enligt bilagd lista för destruktion till godkänd 
avfallsanläggning eller annan av tillsynsmyndigheten godkänd plats för uppställning av sådan 
materiel. 

Beslutet överklagades till länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen som fastslog 
myndighetsnämndens beslut men med den skillnaden att tidpunkten för åtgärderna flyttades fram.

Tidpunkten för åtgärder bestämdes den 12 februari 2016 av mark- och miljödomstolen till 6 månader 
efter att domstolens beslut vunnit laga kraft. Domen har inte överklagats inom föreskriven tid som var 
satt till 2016-03-04.

Myndighetsförvaltningen konstaterade i skrivelse till fastighetsägaren den 16 september 2016 att 6 
månader hade gått sedan mark- och miljödomstolens dom vunnit laga kraft samt att förvaltningen 
ville komma på platsbesök. 

Platsbesök genomfördes den 28 september 2016 och myndighetsförvaltningen efterfrågade då att få 
ta bilder på fastigheten. Myndighetsförvaltningen nekades då att ta bilder. Fastighetsägaren ombads 
också att visa upp dokumentation för de objekt som avyttrats. Ingen dokumentation som kunde 
styrka att föreläggandet har efterlevts kunde visas upp för myndighetsförvaltningen vid besöket. 
  
Myndighetsförvaltningen gjorde ett nytt platsbesök den 26 oktober. Besöket bokades via skrivelse till 
fastighetsägaren som trots det inte var på plats vid besöket. 
Myndighetsförvaltningen tog bilder vid besöket med stöd av 28 kap. 1§ miljöbalken. Vid besöket 
konstaterades att mycket arbete med att få bort fordon och material hade gjorts på platsen. På 
platsen fanns 12 objekt kvar som omfattas av myndighetsnämndens beslut.  

Myndighetsförvaltningen har inte mottagit någon dokumentation som styrker att de fordon och 
material som har tagits bort från platsen har omhändertagits i enlighet med föreläggandet. 
Myndighetsförvaltningen har heller inte godkänt någon plats för uppställning av sådant material.

- Protokoll myndighetsnämndens 2014-08-22 § 202
- Inspektionsrapport uppföljning av beslut 2016-11-03
- Länsstyrelsen i Jönköpings läns beslut 2015-05-18
- Mark- och miljödomstolens dom 2016-02-15
- Fotografier tagna 2016-10-26
- Fotografier tagna 2014-07-03, 2014-07-31, 2014-08-13
- Fordon på Spånarp uppföljning 2016-10-26

Fastighet SPÅNARP 2:3

Diarienummer: 2014000521

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

Sammanfattning

Beslutsunderlag

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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att ansöka hos Mark- och miljödomstolen om utdömande av vite enligt 6 § Lag om viten (1985:206) 
och enligt myndighetsnämndens beslut 2014-08-22 § 202.

Fastighetsägare
Mark- och miljödomstolen

Mot bakgrund av att 12 objekt som omfattas av myndighetsnämndens beslut vid besöket den 26 
oktober fortfarande fanns kvar på platsen samt att ingen dokumentation har kommit in till 
myndighetsförvaltningen som visar var övriga objekt har tagit vägen bedöms det finnas skäl att döma 
ut vitet i enlighet med myndighetsnämndens beslut den 22 augusti 2014. 
Ingen dokumentation har delgivits myndighetsförvaltningen som styrker att de borttagna objekten har 
omhändertagits i enlighet med beslutet och myndighetsförvaltningen har heller inte godkänt någon 
plats för uppställning av sådant material.    
Ovanstående gör det motiverad att ansöka om utdömning av vitet hos mark- och miljödomstolen i 
enlighet med bifogad lista till myndighetsnämndens beslut 2014-08-22 § 202. Beslutet omfattar 42 
objekt med ett totalt vitesbelopp på 93 500 kronor. Det finns inga skäl att vitesbeloppet jämkas.

Lag om viten (1985:206) 6 §

Myndighetsnämnden beslutar

Motivering till beslut

Lagrum

Beslutet skickas till

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 
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204§

Parkeringsförbud Tegnérgatan i Sävsjö

att godkänna parkeringsförbud enligt LTF 0684-2016:003.

Efter synpunkter från boende samt svårigheter med vinterväghållning på Tegnérgatan i Sävsjö 
föreslås parkeringsförbud. 
Tekniska förvaltningen kommer införa parkeringsförbud östra sidan av Tegnérgatan mellan 
Sturegatan och Storgatan.

- Förslag upprättat av Anna Wiksten, Gata/Parkchef, 2016-12-12

Tekniska förvaltningen

Fastighet

Trafikförordningen (1998:1276) 10 kap 1 § andra stycket, §6 § 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 
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205§

Delgivningar

1. Miljösamverkan f:s verksamhetsplan 2017-2019.

2. Räddningstjänstens tillsynsplan 2017.

3. Vattenmyndigheterna - Återrapportering, åtgärdsprogram.

4. Protokoll kommunfullmäktige 2016-11-21 § 114; Upphävande av tidigare investeringsbeslut.

5. Protokoll komunfullmäktige 2016-11-21 § 115; Verksamhetsplan och budget 2017.

6. Mark- och miljödomstolen, 2016-11-28; Dom gällande utdömande av vite, fastigheten Horveryd 1:2 
(beslut 1).

7. Mark- och miljödomstolen, 2016-11-28; Dom gällande utdömande av vite, fastigheten Horveryd 1:2 
(beslut 2).

8. Ändring av myndighetsnämndens reglemente med anledning av samordnad fastighetsförvaltning 
och VA-drift.

9. Tillförordnad förvaltningschef för myndighetsförvaltningen.

10. Jordbruksverket 2016-12-08; Pressmeddelande angående plastflaskor och metallburkar utan 
pant.

11. Yttrande till mark- och miljödomstolen, 2016-12-12, Gällande tillstånd på fastigheten Ljunga 5:1 
och 2:4.

Fastighet

Diarienummer:

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

Beslutsunderlag

Myndighetsnämnden beslutar

               Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 


