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Sida 2 (17)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-05-15
§

169

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

Diarienummer
Sammanfattning
Av myndighetsförvaltningen meddelade beslut gällande livsmedelsärenden, miljö- och
hälsoskyddsärenden, byggärenden samt trafikärenden.
Av myndighetsförvaltningen meddelade beslut om godkännande av förrättning.
Beslutsunderlag
- Delegationsbeslut från myndighetsförvaltningen, daterade från 2014-04-01 och med 2014-05-05.
Myndighetsnämnden beslutar
att anse delegationsbesluten föredragna.
Motivering till beslutet
Upplysning
Lagrum
Beslutet skickas till

Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-05-15
§

170

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

Diarienummer
Sammanfattning
Beslutsunderlag
1. Myndighetsnämndens driftredovisning mars 2014.
2. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2014-04-08; Beslut om tillstånd till transport av avfall.
3. Åklagarmyndigheten, 2014-03-20; Strafföreläggande gällande eldning av avfall på fastigheten
Stockaryd 3:148.
4. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2014-04-17; Beslut om LOVA-bidrag för inventering av
enskilda avlopp inom delar av Sävsjö kommun.
5. Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag - sammandrag av proposition.
6. Boverket; Regeringens förslag till ändringar i PBL.
7. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2014-04-28; Missiv - överklagan av länsstyrelsens beslut
gällande föreläggande om MIFO fas 2-undersökning på fastigheten Forsa 2:6.
8. Protokoll kommunfullmäktige 2014-04-28 § 47; Mindre ändring i Handlingsprogram Skydd mot
olyckor.
9. Protokoll kommunfullmäktige 2014-04-28 § 48; Operativt stöd räddningstjänsten - inre befäl.
10. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2014-04-30; Efterbehandlad och slutbesiktigad täkt på
fastigheten Hulta 7:1.
11. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2014-05-07; Utlåtande över slutrapport för
efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Rörvik 1:158.
12. Protokoll kommunfullmäktige 2014-04-28 § 29; Revisionsberättelse och beslut om
ansvarsfrihet.
13. Protokoll kommunfullmäktige 2014-04-28 § 42; Resultatfonder.
Myndighetsnämnden beslutar
Motivering till beslutet
Upplysning
Lagrum
Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-05-15
Beslutet skickas till

Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-05-15
§

171

Namngivning av gata i Sävsjö tätort
Fastighet

CHARKUTERISTEN 1

Handläggare

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

Diarienummer
Sammanfattning
På fastigheten Charkuteristen 1 finns en infartsväg som utgår från Smedgatan. Den går delvis på
kommunal mark. Gatan betjänar två bostadshus samt lokaler på före detta slakteriområdet.
Efterhand som området tas i anspråk med fler verksamheter som skall adressättas blir behovet av
ett unikt namn på gatan aktuellt. Förslag på namn är Charkuterigatan.
Beslutsunderlag
- Kartutskift över den aktuella gatan.
Myndighetsnämnden beslutar
att godkänna förslaget och namnge den aktuella gatan till Charkuterigatan.
Motivering till beslutet
Myndighetsnämnden anser förslagen godtagbara.
Upplysning
Förslaget har kommunicerats med berörd fastighetsägare utan att synpunkter inkommit.
Lagrum
Beslutet skickas till
Handläggare - Karta o GIS

Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-05-15
§

172

Namngivning av gata i Sävsjö tätort
Fastighet
Handläggare

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

Diarienummer
Sammanfattning
Norr om kvarteret Grangärdet finns en relativt nyanlagd gata som ansluter mot Graningevägen.
Denna gata bör få ett eget namn och förslaget är Ågatan.
Beslutsunderlag
- Kartutskift över den aktuella gatan.
Myndighetsnämnden beslutar
att godkänna förslaget och namnge den aktuella gatan till Ågatan.
Motivering till beslutet
Myndighetsnämnden anser förslagen godtagbara.
Upplysning
Förslaget har kommunicerats med angränsande fastighetsägare utan att några synpunkter har
inkommit.
Lagrum
Beslutet skickas till
Handläggare - Karta o GIS

Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-05-15
§

173

Beslut om miljösanktionsavgift för försent inkommen kontrollrapport
Fastighet

BRYGGAREN 3

Verksamhetsutövare

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

Diarienummer

2014000242

Sammanfattning
Varje innehavare med mer än 10 kg köldmedier är skyldig att lämna en årlig kontrollrapport till
tillsynsmyndigheten. Bolaget har lämnat in en kontrollrapport för sina kontroller av köldmedierna
för år 2013 försent den 9 maj 2014.
Beslutsunderlag
- Kommunicering av miljösanktionsavgift upprättad av Folke Mökander, miljösamordnare, 201404-16
Myndighetsnämnden beslutar
att XX, med organisationsnummer XX, ska betala en miljösanktionsavgift på 1 000 kronor.
Beslutet fattas med stöd av 9 kap 17 § förordningen om miljösanktionsavgifter.
Motivering till beslutet
Miljösanktionsavgift om 1000 kronor ska betalas om överträdelsen innebär att
verksamhetsutövaren är försenad med att rapportera från läckagekontroll.
Enligt 30 kap 2 § miljöbalken ska miljösanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte har skett
uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt.
Myndighetsnämnden anser inte att det är oskäligt att ta ut miljösanktionsavgift i detta ärende.
Upplysning
Avgiften ska betalas inom 30 dagar från att ni har delgetts detta beslut, enligt särskild
betalningsuppmaning från Kammarkollegiet.
Efter sista betalningsdag får beslutet verkställas som lagakraftvunnen dom (se 30 kap. 5 § andra
stycket miljöbalken). Avgiften ska därför betalas även om beslutet överklagas. Se bifogade
informationsmaterial från Kammarkollegiet.
Lagrum
Miljöbalken 30 kap § 1 punkten 3
Förordningen om miljösanktionsavgifter (2012:259) 9 kap § 17
Förordningen om flourerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen
Beslutet skickas till
Verksamhetsutövaren (Besvärshänvisning)
Kammarkollegiet

Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-05-15
§

174

Beslut om miljösanktionsavgift för försent inkommen kontrollrapport
Fastighet

STOCKARYD 4:204

Verksamhetsutövare

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

Diarienummer

2014000241

Sammanfattning
Varje innehavare med mer än 10 kg köldmmedier är skyldig att lämna en årlig kontrollrapport till
tillsynsmyndigheten. Bolaget har inte lämnat in någon kontrollrapport för sina kontroller av
köldmedierna för år 2013.
På grund av att bolaget inte har lämnat in en kontrollrapport för 2012 så dubbleras
miljösanktionsavgiften.
Beslutsunderlag
- Protokoll myndighetsnämnden 2013-05-16 § 41
- Protokoll myndighetsnämnden 2013-11-21 § 117
- Kommunicering av miljösanktionsavgift upprättad av Folke Mökander, miljösamordnare, 201404-16
Myndighetsnämnden beslutar
att XX, med organisationsnummer XX, ska betala en miljösanktionsavgift på 2000 kronor.
Beslutet fattas med stöd av 9 kap 17 § förordningen om miljösanktionsavgifter.
Motivering till beslutet
Miljösanktionsavgift om 1000 kronor ska betalas om överträdelsen innebär att
verksamhetsutövaren är försenad med att rapportera från läckagekontroll. Om förseelsen
upprepas skall enligt förordningen en dubbel avgift erläggas.
Enligt 30 kap 2 § miljöbalken ska miljösanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte har skett
uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt.
Myndighetsnämnden anser inte att det är oskäligt att ta ut miljösanktionsavgift i detta ärende.
Upplysning
Avgiften ska betalas inom 30 dagar från att ni har delgetts detta beslut, enligt särskild
betalningsuppmaning från Kammarkollegiet.
Efter sista betalningsdag får beslutet verkställas som lagakraftvunnen dom (se 30 kap. 5 § andra
stycket miljöbalken). Avgiften ska därför betalas även om beslutet överklagas. Se bifogade
informationsmaterial från Kammarkollegiet.
Lagrum
Miljöbalken 30 kap § 1 punkten 3
Förordningen om miljösanktionsavgifter (2012:259) 1 kap § 4 och 9 kap § 17
Förordningen om flourerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen
Beslutet skickas till

Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-05-15
Verksamhetsutövaren (Besvärshänsvisning)
Kammarkollegiet

Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-05-15
§

175

Tillbyggnad av Göransgården samt rivning av befintlig del
Fastighet

VRIGSTAD 3:52

Sökande

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

Diarienummer

2014000232

Sammanfattning
Sävsjö kommun ansöker om bygglov för tillbyggnad av Göransgården (äldreboende). Man
planerar att riva befintlig byggnad (Blåsippan och mellandel) och där efter bygga upp en större
byggnad.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2014-05-05
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja rivningslov samt bygglov för tillbyggnad av Göransgården.
Motivering till beslutet
Myndighetsnämnden finner inga hinder för tillbyggnad av Göransgården. Byggnationen följer
gällande detaljplan som äldreboendet planeras uppföras på.
Upplysning
Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år
från dagen för beslutet om lov.
Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftningen inte
följs.
Lagrum
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap § 2
Beslutet skickas till
Sökanden

Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-05-15
§

176

Om- och tillbyggnad av Göransgården (etapp 2)
Fastighet

VRIGSTAD 3:52

Sökande

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

Diarienummer

2014000231

Sammanfattning
Sävsjö kommun ansöker om bygglov för om- och tillbyggnad av Göransgården (Vitsippan och
Violen). Byggnaden är i behov av upprustning. Projektering för detta är påbörjad.
Man planerar att bygga om befintlig del samt att bygga till den med en varm vinterträdgård.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2014-05-05
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för om- och tillbyggnad av Göransgården.
Motivering till beslutet
Myndighetsnämnden finner inga hinder för om- och tillbyggnad av Göransgården. Byggnationen
följer gällande detaljplan som äldreboendet planeras byggas om på.
Upplysning
Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år
från dagen för beslutet om lov.
Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftningen inte
följs.
Lagrum
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap § 2
Beslutet skickas till
Sökanden

Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-05-15
§

177

Tillbyggnad av garage med en carport
Fastighet

LUNDBY 1:18

Sökande

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

Diarienummer

2014000237

Sammanfattning
Sökanden önskar göra en tillbyggnad till sitt garage i form av en carport. Åtgärden innebär att
tillbyggnaden delvis hamnar på prickmark vilket innebär en avvikelse mot gällande detaljplan.
Berörda grannar samt sakägare har fått möjligheten till att yttra sig i ärendet. Inga erinringar har
kommit in till mynidghetsförvaltningens miljö- och byggenheten.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2014-05-05
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för carport samt
att godkänna åtgärden som en mindre avvikelse från detaljplanen.
Motivering till beslutet
Uppförandet av carporten 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.
Upplysning
Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år
från dagen för beslutet om lov.
Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftningen inte
följs.
Lagrum
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap § 2 samt 9 kap § 31 b
Beslutet skickas till
Sökanden

Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-05-15
§

178

Tillbyggnad av enbostadshus
Fastighet

ROSEN 17

Sökande

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

Diarienummer

2014000264

Sammanfattning
Sökanden önskar göra en tillbyggnad tilll sitt enbostadshus samt bygga om garaget. Åtgärden
innebär en avvikelse från gällande detaljplan. Enligt planen får endast tomten bebyggas med 144
kvadratmeter huvudbyggnad. I detta fall rör det sig om en avvikelse med 56 kvadratmeter.
Utbyggnaden av garaget hamnar delvis på prickmark. Berörda sakägare har fått möjlighet till att
yttra sig i ärendet. Inga erinringar har kommit in till myndighetsförvaltningens miljö- och
byggenhet.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2014-05-05
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt
att godkänna åtgärden som en mindre avvikelse från detaljplanen.
Motivering till beslutet
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.
Upplysning
Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år
från dagen för beslutet om lov.
Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftningen inte
följs.
Lagrum
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap § 2 samt 9 kap § 31 b
Beslutet skickas till
Sökanden

Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-05-15
§

179

Ombyggnad och påbyggnad av Bryggaren 3 (trygghetsboende)
Fastighet

BRYGGAREN 3

Sökande

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

Diarienummer

2014000033

Sammanfattning
Sökanden har tidigare erhållit förhandsbesked för ombyggnad och påbyggnad av Bryggaren 3 för
att utöka antalet lägenheter för trygghetsboende.
Då gällande detaljplan begränsar byggmöjligheten till tre våningar och Sävebos avsikt är att
bygga fyra våningar, det vill säga lika många våningar som den intilliggande byggnaden har på
samma fastighet, så bedöms åtgärden vara en liten avvikelse mot detaljplanen.
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i ärendet. Inga erinringar har kommit in till
myndighetsförvaltningens miljö- och byggenhet.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2014-02-24
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för ombyggnad av byggnaden samt
att godkänna åtgärden som en mindre avvikelse från detaljplanen.
Bo Nilvall (m) anmälde jäv och deltog inte i beslutet.
Motivering till beslutet
Ombyggnationen av byggnaden till fyra våningar innebär en avvikelse mot gällande detaljplan.
Myndighetsnämnden menar att bygglov kan beviljas och att åtgärden kan godkännas som en liten
avvikelse mot detaljplan eftersom berörda grannar inte haft något att erinra, samtidigt som
avvikelsen kan anses vara förenlig med planens syfte.
Upplysning
Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år
från dagen för beslutet om lov.
Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftningen inte
följs.
Lagrum
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap § 2 samt 9 kap § 31 b
Beslutet skickas till
Sökanden

Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-05-15
§

180

Anmälan om mellanlagring av aska
Fastighet

HJÄLMSERYDS-NÄSSJA 1:2

Sökande

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

Diarienummer

2014000279

Sammanfattning
Sökanden avser att först mellanlagra upp till 5 000 ton biobränsleaska och sedan använda denna
aska tillsammans med cement och hårdgöra, göra så kallad ECA-yta, cirka 2 ha.
Beslutsunderlag
- Anmälan
Myndighetsnämnden beslutar
att tillåta lagringen av biobränsleaska för tillverkningen av ECA-ytor,
att tillåta hårdgörningen, enligt bifogad karta till anmälan, av ytor
med ECA-metoden samt,
att minst ett vattenprov per år tas efter munken i utloppsdiket
och anlyseras med avseende på tungmetaller och fenoler.
Motivering till beslutet
Den verksamhet som sökanden bedriver och skall bedriva behöver hårdgjorda ytor för att inte
förorena grund- eller ytvattnet. Ytvattnet från ytorna efter hårdgörningen går via
sedimentationsdamm med en munk i utloppet via cirka 800 meter diken tillbaks till Lillån.
Upplysning
Den anmälda verksamheten föreslå få verksamhetskoden 90.40 vilket är "mellanlagring av annat
avfall än farligt avfall" om den totala avfallsmängden är mellan 10 och 10 000 ton.
Lagrum
Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd §§ 22, 25d, 26 och 27.
Miljöprövningsförordningen 29 kap § 2.
Beslutet skickas till
Sökanden
Länsstyrelsen

Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-05-15
§

181

Detaljplan för del av Kvarteret Saturnus i Sävsjö.
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer
Sammanfattning
Kvarteret Saturnus är beläget centralt i Sävsjö. Inom berörd del av kvarteret finns
saneringsmogen mark. Projektering pågår för en del av området. Gällande detaljplan och
tomtindelning är från år 1933. De kan inte betraktas som aktuella och bör därför ändras
respektive upphävas.
Inför planerad sanering och nybyggnad i kvarteret behöver gällande tomtindelning upphävas.
Eftersom tomtindelningsplaner nu är bestämmelser i gällande detaljplaner kan en äldre sådan
motverka en ändamålsenlig utveckling av marken, även om den i övrigt är planenlig.
Beslutsunderlag
- Planbeskrivning
- Detaljplan
Myndighetsnämnden beslutar
att inte lämna några erinringar mot föreslagen detaljplan.
Motivering till beslutet
Upplysning
Gällande detaljplan är inte aktuell och behöver ersättas med en ny. Den här detaljplanen
innebär - liksom den underliggande planen - att kvarteret fortsättningsvis ska innehålla bostäder.
Syftet med det här planförslaget är att pröva detta.
Lagrum
Plan- och bygglagen 5 kap § 13
Beslutet skickas till
Utvecklingsavdelningen, samhällsbyggnadsenheten.
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