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2014-08-22

Plats och tid

Kommunalhuset, Ljungarummet

Beslutande

Ordinarie ledamöter:

2014-08-22
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Hazze Eklöf (s)
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Underskrift
Magdalena Gustafsson, sekreterare
Justering

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

Utdragsbestyrkande

2014-09-15

Sida 2 (14)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-08-22
§

197

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 2014-06-03 och med 2014-08-11.
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 2014-08-22
§

198

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

Diarienummer
Sammanfattning
Beslutsunderlag
1. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2014-06-11; Beslut om auktorisation som bilskrotare på
fastigheten Forsa 2:6.
2. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2014-06-13; Meddelande om driftstörning vid Vrigstad
avloppsreningsverk.
3. Förstagångsundersökning fastigheten Ljunga 2:4, april 2014.
4. Delegationsbeslut taget av Ingvar Svensson, 2014-07-17, Yttrande gällande bygglov och
anmälan för vindkraftverk på fastigheten Hylletofta 2:2.
5. Tjänsteskrivelse upprättade av Fiona Vader-Kok, 2014-08-05; Bekräftelse om genomförda
åtgärder på fastigheten Borgen 12.
6. Länsstyrelsens tillsynsstrategi för MIFO fas 1, MIFO fas1 för deponier och MIFO fas 2.
7. Illustration med mått för s.k. "Attefallsbyggnad".
8. Protokoll kommunfullmäktige 2014-06-23 § 79; Budgetförutsättningar 2015-2017.
Myndighetsnämnden beslutar
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 2014-08-22
§

199

Förslag budget 2015
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer
Sammanfattning
Förslag till drifts- och investeringsbudget samt taxor för myndighetsnämndens verksamhet år
2015 har upprättats.
Beslutsunderlag
- Förslag till budget för 2015
- Förslag till taxor för 2015
- Tjänstskrivelse upprättad av Maria Thulin, förvaltningschef, 2014-08-20
Myndighetsnämnden beslutar
att godkänna upprättat förslag till driftbudget för 2015 samt investeringsbudget och plan 20152020,
att godkänna förslaget till taxor 2015 för nämndens verksamhetsområden, samt
att godkänna föreslagen konsekvensbeskrivning och äskning av medel utöver budgetram 2015.
Motivering till beslutet
Förslagen håller sig inom de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige beslutat.
Upplysning
Lagrum
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen/Budgetberedning

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-08-22
§

200

Yttrande angående fortsatt bergtäkt vid Sjöberg
Fastighet

SJÖBERG 1:2

Sökande

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

Diarienummer

2013000053

Sammanfattning
Sökanden till befintlig bergtäkt vid Sjöberg ansöker om fortsatt och utökad brytning med
vidhållande verksamhet såsom krossning och upplag.
Bergtäktens första tillstånd är från 2003 och till och med 2013 samt har nu ett förlängningstillstånd
till och med 2014. Ansökan avser ett uttag av högst 300 000 ton berg per år och högst 1 875 000
ton berg fram till och med 2040-07-01. Enligt ansökan skall brytnivån inte understiga +231 meter.
Mynidighetsnämnden har givits möjlighet att yttra sig över inkomna kompletteringshandlingar.
Beslutsunderlag
- Ansökan om prövning av utvidgad bergtäkt i Sjöberg, 2013-07-09
- Länsstyrelsens i Jönköpings läns förslag till komplettering, 2013-09-20
- Skrivelse från Länsstyrelsen Östergötland, 2014-01-02
- Föreläggande om komplettering av ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, 2014-04-25
- Komplettering av ansökan för utvidgad bergtäkt inom fastigheten Sjöberg 1:2, 2014-06-26
Myndighetsnämnden beslutar
att avge följande yttrande;
att punkt 4 i miljöprövningsdelegationens kompletteringsföreläggande, tidplan för bullervall i
sydväst inte har besvarats fullständigt av Swerock AB och bör kompletteras, samt
att i övrigt vidhålla de synpunkter som framgår av beslut §131 daterat 2014-01-23.
Motivering till beslutet
Behovet av olika ballastmaterial finns inom närområdet. Det bör tillfredställas genom bergtäkter.
Upplysning
Bergtäkten arrenderas av Holst Åkeri AB. Bergtäktens material används idag framförallt till Peab:s
asfaltverk i Sävsjö.
Lagrum
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Östergötland, Miljöprövningsdelegationen

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-08-22
§

201

Nyodling av åkermark
Fastighet

HYLLETOFTA 1:2

Sökande

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

Diarienummer

2014000461

Sammanfattning
Anmälan enligt miljöbalken har inkommit om nyodling av åkermark om cirka 2,2 ha. Nyodlingen
ligger dels utmed Vämmesån och dels vid ett nedlagt grustag.
Beslutsunderlag
- Anmälan
- Kartor
- Tjänsteskrivelse upprättat av Folke Mökander, miljösamordnare, 2014-08-12
Myndighetsnämnden beslutar
att sökande får utföra nyodling av åkermark på fastigheten Hylletofta 1:2 enligt anmälan med
följande restriktioner:
1. En minst 5 meter bred kantzon lämnas orörd mot Vämmesån. På kantzonen ska det tillåtas att
träd växer upp.
2. Området på det nedlagda grustaget ska lämnas orört tills länsstyrelsen har yttrat sig i ärendet.
Att avgiften för prövningen av ärendet ska vara 1500 kronor, samt
att anmälan inte föranleder en betydande miljöpåverkan.
Motivering till beslutet
Nyodlingen ligger i huvudsak på gamla nedlagd åkermark som varit skogsmark i en omgång.
Upplysning
Den föreslagna åtgärden är upptagen i miljöprövningsförordningens 2 kap § 4 och har
verksamhetskoden 1:30. "Anmälningsplikt gäller för uppodling av annan mark än jordbruskmark
för produktion av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion."
Lagrum
Miljöbalken 9 kap § 6 , 2 kap § 3,
Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd§§ 25, 26a, 27.
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 2014-08-22
§

202

Inspektion på fastighet
Fastighet

SPÅNARP 2:3

Sökande

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

Diarienummer

2014000521

Sammanfattning
En inspektion har genomförts på uppdrag av myndighetsnämnden vid rubricerad fastighet.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse upprättat av Folke Mökander, miljösamordnare, 2014-08-12
- Kommunicering av förslag till åtgärder upprättad Folke Mökander, miljösamordnare, 2014-08-15
- Lista över fordon och annan material som föreläggs med vite
- Kartor
Myndighetsnämnden beslutar
att åtalsanmäla XX för nedskräpning på delar av fastigheterna Spånarp 2:2 och Spånarp 2:3,
att förelägga XX, personnr XX, med vite om att utföra åtgärder innan den 15 december 2014.
Materialet enligt bilagd lista ska skickas för destruktion till godkänd avfallsanläggning eller annan
av tillsynsmyndigheten godkänd plats för uppställning av sådant materiel.
Att för handläggning av ärendet utta en timavgift på 4 x 750 kr = 3 000 kr.
Motivering till beslutet
Nedskräpning kan anses äga rum när ett flertal fordon med eller utan olja i sig står uppställda
under längre tid utanför enskild tomt.
Materiel får inte stå uppställt i naturen eller lagras i naturen under längre tid elller på annan
fastighet utan ägarens tillstånd.
Upplysning
Uppställning av uttjänta motordrivna fordon mindre än 50 ton totalt är en miljöfarlig verksamhet
och är anmälningspliktigt samt har verksamhetskoden 90.50.
Mellanlagring av annat avfall än farlig avfall där den totala avfallsmängden vid något tillfälle
överstiger 10 ton är en miljöfarlig verksamhet och är anmälningspliktigt samt har
verksamhetskoden 90.40.
Samtal har förts med avverkningsledare vid Sveaskog AB. Sveaskog AB äger fastigheten
Spånarp 2:2.
Lagrum
Miljöbalken 2 kap §§ 2, 3, och 6, 15 kap § 30, 26 kap § 9 och 26 kap § 14.
Förordningen om miljfarlig verksamhet och hälsoskydd § 22.
Höglandstaxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken i Sävsjö kommun § 21 och bilaga 1
"Övrigt"
Beslutet skickas till
Sökanden (besvärshänvisning)
Sveaskog AB
Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-08-22
§

203

Strandskyddsdispens för uppförande av fritidshus
Fastighet

BJÖRNSKOG 1:10

Sökande

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

Diarienummer

2014000431

Sammanfattning
Sökanden önskar strandskyddsdispens för att återuppföra ett fritidshus på fastigheten Björnskog
1:10. På tomten som ligger inom Ekebys stugområde har det tidigare funnits ett fritidshus. Man
planerar att bygga upp byggnaden i samma storlek som tidigare. Området omfattas av det
dokument om landsbygdsutveckling i strandnära läge som kommunfullmäktige har antagit.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Karta
- Fotografier tagna 2014-07-04
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja strandskyddsdispens i enlighet med miljöbalkens kap 7 § 18 b för uppförande av
fritidshus och
att tomtplatsavgränsning enligt bifogad karta ska gälla i framtiden.
Motivering till beslutet
Dispens ges i enlighet med miljöbalken, 7 kap § 18 d, då ansökan berör ett område för
landsbygdsutveckling i strandnära läge. Fritidshuset kommer att uppföras i anslutning till
bebyggda tomter vilket på så vis inte föranleder till en ostrukturerad bebyggelse. Det kan också
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 i någon större
utsträckning.
Upplysning
Beslutet om strandskyddsdispens vinner laga kraft först tre veckor efter att beslutet har kommit
länsstyrelsen tillhanda. Länsstyrelsen har möjlighet att pröva beslutet.
Beslut om dispens upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två (2) år
eller avslutats inom fem (5) år från det datum då beslutet vann laga kraft.
Lagrum
Miljöbalken 7 kap §§ 15, 18 b, 18 d och 18 e
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 2014-08-22
§

204

Förhandsbesked för enbostadshus
Fastighet

HÄGGATORP 1:6

Sökande

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

Diarienummer

2014000383

Sammanfattning
Sökanden önskar ett förhandsbesked gällande ett enbostadshus på fastigheten Häggatorp 1:6.
Det finns ett hus idag cirka åttio meter från den plats man önskar bygga på. Sökanden planerar
att bygga utanför det strandskyddade området vid Häggatorpsgölen. Berörda sakägare har fått
möjlighet att yttra sig i ärendet. Inga erinringar har inkommit till myndighetsförvaltningens miljöoch byggenhet.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Karta
- Fotografier tagna 2014-07-04
- Yttrande Trafikverket daterat 2014-07-01
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja förhandsbesked för ett enbostadshus samt
att tillståndsansökan om inrättande av enskild avloppsanläggning senast inlämnas i samband
med bygglovsansökan.
Motivering till beslutet
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.
Trafikverket har lämnat ett positivt yttrande gällande utfarten till väg 757.
Upplysning
Förhandsbesked gäller under en tid av två år från dagen då förhandbeskedet vann laga kraft. Om
inte bygglov söks inom denna tid upphör tillståndet att gälla.
Observera att Trafikverkets yttrande inte ersätter tillstånd för anslutning till allmän väg. Tillstånd
måste sökas separat hos Trafikverket.
Lagrum
Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap §§ 5-6, 9 kap §§ 17-18
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 2014-08-22
§

205

Uppförande av carport samt ändring av garage till tvättstuga.
Fastighet

STAREN 4

Sökande

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

Diarienummer

2014000478

Sammanfattning
Sökande önskar göra en tillbyggnad i form av en carport till sitt enbostadshus. 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 inkommit till
myndighetsförvaltningens miljö- och byggenhet.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2014-08-07
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för tillbyggnaden samt
att godkänna åtgärden som en mindre avvikelse från detaljplanen.
Motivering till beslutet
Uppförande 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 bygglvagen (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 2014-08-22
§

206

Strandskyddsdispens för fritidshus
Fastighet

SIBBARP 1:17

Sökande

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

Diarienummer

2014000539

Sammanfattning
Sökanden önskar dispens från gällande strandskyddsbestämmelser för att få uppföra ett nytt
fritidshus i ersättning av ett äldre fritidshus. Tomten ligger belägen i det stugbyområdet (IOGTNTO) som finns väster om Vallsjön, i utkanten av det område som Sävsjö kommun har påbörjat
ett arbete med att anta en detaljplan. Sökanden planerar att riva den befintliga byggnaden samt
att bygga upp en ny byggnad som flyttas något inom tomtplatsavgränsningen.
Området omfattas av det dokument om landsbygdsutveckling i strandnära läge som
kommunfullmäktige har antagit.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Karta
- Fotografier tagna 2014-08-19
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja strandskyddsdispens i enlighet med miljöbalkens kap 7 § 18 b för uppförande av
fritidshus och
att befintlig tomtplatsavgränsning enligt karta även skall gälla i fortsättningen.
Motivering till beslutet
Dispens ges i enlighet med miljöbalken, 7 kap §§ 18 c punkt 1, 18 d, då fritidshuset placeras inom
en tomtplatsavgränsning som redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar
betydelse för strandskyddets syften.
Åtgärden kan anses vara av sådant slag att det har en begränsad omfattning vilket gör att
strandskyddets syften fortfarande långsikigt tillgodoses.
Det kommer heller inte att innebära någon direkt negativ påverkan på växt- och djurliv. Ansökan
berör även ett område för landsbygdsutveckling i strandnära läge.
Upplysning
Beslutet om strandskyddsdispens vinner laga kraft först tre veckor efter att beslutet har kommit
länsstyrelsen tillhanda. Länsstyrelsen har möjlighet att pröva beslutet.
Beslut om dispens upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två (2) år
eller avslutats inom fem (5) år från det datum då beslutet vann laga kraft.
Lagrum
Miljöbalken 7 kap §§ 15, 18 b, 18 c och 18 d
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 2014-08-22
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 2014-08-22
§

207

Anmälan om bekämpning av Jätteloka
Fastighet

GÄSTGIVAREGÅRDEN 1:96

Sökande

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

Diarienummer

2014000558

Sammanfattning
Anmälan om bekämpning av jätteloka med hjälp av Round up vid den nedlagda soptippen i
Vrigstad har inkommit till förvaltningen.
Beslutsunderlag
- Anmälan
Myndighetsnämnden beslutar
att tillåta bekämpningen enligt anmälan.
Motivering till beslutet
Bekämpningen måste ske när det finns gröna blad fortfarande kvar på jättelokorna. Vid beröring
kan jättelokorna ge allvarliga hudskador liknande brännskador på huden.
Upplysning
Lagrum
Naturvårdsverket föreskrift om spridning av kemiska bekämpningsmedel (SNFS 1997:2)
§ 11 Förordningen om bekämpningsmedel (2014:425)
Beslutet skickas till
Sökanden

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 14 (14)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-08-22

Justering

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

Utdragsbestyrkande

