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Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-10-16
§

228

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.
Beslutsunderlag
- Delegationsbeslut från myndighetsförvaltningen, daterade från 2014-09-09 till och med 2014-1006.
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

Sida 3 (18)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-10-16
§

229

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

Diarienummer
Sammanfattning
Beslutsunderlag
1. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2014-09-25; Prövning av strandskyddsdispens på fastigheten
Sjöberg 1:11.
2. Länsstyrelse Östergötland, 2014-09-29; Meddelande gällande ansökan om täktverksamhet på
fastigheten Spinkamålen 1:3 m.fl.
3. Protokoll kommunstyrelsen 2014-09-30 § 152; Koncernsamordnat integrationsarbete inom
Sävsjö kommun.
4. Tjänsteskrivelse upprättad av Maria Thulin, 2014-10-09; Komplettering till taxor för
myndighetsnämnden, räddningstjänstens verksamhetsområden 2015.
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 2014-10-16
§

230

Delårsrapport augusti 2014
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer
Sammanfattning
Delårsrapporten visar en prognos till ett positivt resultat vid årets slut. Ekonomin på miljö- och
byggsidan ser god ut. Beror främst på ett för närvarande positivt utfall av bygglovsintäkter.
Ytterligare en anledning till det positiva resultatet är att vi ännu inte fått den budgeterade
kalkningsfakturan på cirka 1 000 000 kr.
Beträffande räddningstjänsten ligger vi efter med utbildningen skydd mot olyckor på grund av
personalbrist. Ersättning från andra kommuner är högt budgeterat i förhållande till utfallet. Beror
på minskat behov av Sävsjö räddningstjänsts tjänster. Personalkostnaderna samt extern hjälp
utifrån ligger högre än budgeterat. Beror på ökade räddningsinsatser i kommunen.
Beslutsunderlag
- Delårsrapport 2014-08-31
Myndighetsnämnden beslutar
att anse delårsrapporten till och med augusti 2014 redovisad.
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 2014-10-16
§

231

Detaljplan för kv. Fabriken i Sävsjö
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer
Sammanfattning
Kvarteret Fabriken är centralt beläget i norra delen av Sävsjö och väster om järnvägen. Inom
berört område finns en industribyggnad som ägs av kommunens bolag AB Sävsjö
Industribyggnader. Bolagets uppgift är att bygga och hyra ut lokaler för industri, hantverk och
försäljning.
Eftersom befintlig verksamhet behöver utvidga måste berörd fastighet Fabriken 3 utökas med
tomtmark i söder, Fabriken 4. En förutsättning för sammanläggning av fastigheterna är att
gällande tomtindelning upphävs, vilket är syftet med denna plan. I samband med denna
planläggning föreslås vidare att industrimarken i norra delen av kvarteret Fabriken ändras till
naturområde.
Gällande detaljplan är fastställd 1959-06-22 och gällande tomtindelning är från 1960-08-06.
Eftersom de inte kan betraktas som aktuella bör de ändras respektive upphävas. Syftet med det
här planförslaget är att pröva ändringen av detaljplanen samt att upphäva tomtindelningen.
Beslutsunderlag
- Detaljplan
- Planbeskrivning
Myndighetsnämnden beslutar
att inte lämna några erinringar på föreslagen detaljplan.
Motivering till beslutet
Eftersom tomtindelningsplaner nu är bestämmelser i gällande detaljplaner kan en äldre sådan
motverka en ändamålsenlig utveckling av marken, om den i övrigt är planenlig. Detta tillägg syftar
till att upphäva sådana tomtindelningar som inte behövs.
Upplysning
Enligt övergångsbestämmelserna ska fastighetsplaner enligt den upphävda plan- och bygglagen
och tomtindelningar som före den 2 maj 2011 gäller som fastighetsplaner enligt 17 kap § 11 i den
upphävda lagen (1987:10) i fortsättningen gälla som detaljplanebestämmelser enligt 4 kap § 18 i
den nya plan- och bygglagen (2010:900).
Lagrum
Plan- och bygglagen (2010:900) 4 kap. § 18 samt 5 kap. § 13.
Beslutet skickas till
Utvecklingsavdelningen,
Samhällsbyggnad

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-10-16
§

232

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

Diarienummer

2014000676

Sammanfattning
Under sommaren 2014 genomförde myndighetsförvaltningen en inventering av enskilda
avloppsanläggningar på fastigheter inom Emåns avrinningsområde i Sävsjö kommun. Totalt har
322 fastigheter besökts och 290 av dessa har någon form av avloppsanläggning. Ungefär en
tredjedel av de fastigheterna med en enskild avloppsanläggning i området är fritidshus.
Beslutsunderlag
- Rapport avloppsinventering 2014
Myndighetsnämnden beslutar
att godkänna rapporten för 2014 års inventering av enskilda avloppsanläggningar.
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 2014-10-16
§

233

Tillbyggnad av garage med en carport
Fastighet

GULLVIVAN 5

Sökande

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

Diarienummer

2014000641

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 myndighetsförvaltningens miljö- och byggenheten.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2014-10-10
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 2014-10-16
§

234

Uppförande av radhus samt rivning av befintligt enbostadshus
Fastighet

SATURNUS 12

Sökande

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

Diarienummer

2014000665

Sammanfattning
Sökanden önskar bygglov för ett radhus på fastigheten Saturnus 12. Avståndet för byggnad till
gata är reglerat i detaljplanen till 6 meter. Sökanden planerar att bygga huvudbyggnaden 5,2
meter från gatan vilket innebär en avvikelse mot gällande detaljplanen.
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig i ärendet. Grannen medger inte byggnation
närmare än 4,5 meter.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2014-10-10
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för radhus samt rivning av befintlig enbostadshus med tillhörande
komplementbyggnader samt
att godkänna åtgärden som en mindre avvikelse från detaljplanen.
Motivering till beslutet
Uppförandet av radhuset innebär en avvikelse från gällande detaljplan. Myndighetsnämnden
menar att bygglov kan beviljas och att åtgärden kan godkännas som en liten avvikelse mot
detaljplan, 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
Granne (besvärshänvisning)

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-10-16
§

235

Förhandsbesked 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 förhandsbesked 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. Strandskyddsdispens finns som vunnit
laga kraft.
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2014-07-04
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja förhandsbesked för ett fritidshus samt
att tillståndsansökan om inrättande av enskild avloppsanläggning för hög skyddsnivå senast
inlämnas i samband med bygglovsansökan.
Motivering till beslutet
Nämnden finner inga hinder för lokalisering av fritidshus på den aktuella platsen eftersom det
tidigare funnits ett hus där. En enklare enskild avloppsanläggning för hög skyddsnivå bedöms
kunna utföras på tomten.
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.
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 2014-10-16
§

236

Uppförande av fritidshus
Fastighet

SIBBARP 1:17

Sökande

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

Diarienummer

2014000539

Sammanfattning
Sökande önskar bygglov för uppförande av ett fritidshus på fastigheten Sibbarp 1:17 inom den
tomtplatsavgränsning som tidigare vunnit laga kraft för stuga 3. Sökande planerar att bygga ett
fritidshus med byggnadsarean 35 kvadratmeter samt ett skärmtak på 15 kvadratmeter.
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2014-08-19
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för ett fritidshus.
Motivering till beslutet
Myndighetsnämnden har, genom att tidigare, accepterat att skärmtakförsedda uteplatser har
tillåtits att utföras som uterum hamnat i en situation där den tillåtna byggnadsarean, i praktiken,
utökats från 35 m2 till 50 m2. Tidigare beslut har blivit prejudicerande för myndighetsnämndens
fortsatta beslut för byggnation inom områden med dessa områdesbestämmelser.
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
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 2014-10-16
§

237

Yttrande angående utredning av utredningsvillkor
Fastighet

ALEHOLM 1

Sökande

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

Diarienummer

2012000528

Sammanfattning
A-Lackering AB (bolaget) har till Miljöprövningsdelegationen inom länsstyrelsen i Östergötland
lämnat in prövotidsutredning avseende utsläpp av processavloppsvatten. Frågorna som har
utretts under prövotiden har avgjordts inte slutligt när tillståndet till verksamheten meddelades
2011-03-24. Bolaget har förelagts om kompletteringar av prövotidsutredningen och
Myndighetsnämnden ges nu möjlighet att yttra sig över inkommna kompletteringar samt om de
anser att de behöver kompletteras ytterligare.
Beslutsunderlag
- Tidningskungörelse, Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken, 2014-09-24.
- Tjänsteanteckning avseende källa till brom i utgående processvatten, 2014-09-24.
- Mailkonversation A-Lackering-Länsstyrelsen i Östergötland, 2014-05-09 t.o.m. 2014-09-19.
- Tjänsteanteckning avseende tydliggöranden av inlämnade svar på begärd komplettering,
Länsstyrelsen i Östergötland, 2014-04-22.
- Svar på föreläggande om komplettering av prövotidsutredning, 2014-02-20.
- Föreläggande om kompletteringar av prövotidsutredning, 2013-11-18.
Myndighetsnämnden beslutar
att avge följande yttrande;
att bolaget ska redogöra för volymer på tankar i reningsstegen enligt layout över rening, bilaga 1, i
svar på föreläggande om komplettering av prövotidsutredning,
att bolaget ska redogöra för buffringskapacitet av vatten i reningsstegen vid driftsstörning, samt
att bolaget ska redogöra för hur utsläpp till spillvatten stoppas vid halter som överstiger
föreslagna värden i tillståndet.
Motivering till beslutet
Myndighetsförvaltningen och teknikska kontorets VA-avdelning har vid diskussioner med bolaget
kommit fram till att det bästa alternativet bedöms vara att avleda det renade
processavloppsvattnet till reningsverket.
Upplysning
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 2014-10-16
§

238

Förlängning av avtal rörande Miljösamverkan f
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer
Sammanfattning
Miljösamverkan f är ett partnerskap mellan alla länets kommuner, Länsstyrelsen samt
Regionförbundet. Syftet med Miljösaverkan f är att bidra till en effektivisering av miljö- och
hälsoskyddsarbetet i länet genom att samutnyttja medverkande parters kompetens och resurser
och att säkerställa en likvärdig bedömningsgrund. Verksamheten har funnits sedan 2005 och
ingår sedan 2012 som den del i Regionförbundet Jönköpings län, kommunal utveckling.
Nuvarande avtal mellan länets kommuner och Regionförbundet, Primärkommunala nämnden,
PKN och Länsstyrelsen löper ut 2014-12-31.
Beslutsunderlag
- Missiv, från utvecklingschef Regionförbundet
- Beslut angående förlängning av avtal rörande Miljösamverkan f, från regiondirektör
Regionförbundet
- Avtal avseende partnerskapet Miljösamverkan f
Myndighetsnämnden beslutar
att förlänga avtal avseende partnerskapet Miljösamverkan f enligt föreslagen avtalstid och
att ge myndighetsförvaltningens förvaltningschef i uppdrag att underteckna avtalet.
Motivering till beslutet
Genom att samutnyttja parters kompetenser, ökat erfarenhetsutbyte bidrar Milljösamverkan f till
en effektivisering av miljö- och hälsoskyddsarbetet i kommunen samt en långsiktig hållbar
utveckling inom myndigetens miljöarbete. Myndighetsnämnden ställer sig positiv till att fortsätta i
partnerskapet Miljösamverkan f.
Upplysning
Lagrum
Beslutet skickas till
Projektledare för Miljösamverkan f, Regionförbundet.

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-10-16
§

239

Tillägg till detaljplan för utvidgning av Södra industriområdet i Sävsjö stad
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer
Sammanfattning
Bakgrunden till detta planärende är att kommunen har fått in en bygglovansökan i aktuellt
område. Ansökan avser en ny fjärrvärmecentral med pannhus på fastigheten Eksjöhovgård 7:25.
Den planerade byggnadens höjd är 16 meter och gällande plan medger en lägre högsta
byggnadshöjd. Myndighetsnämnden i Sävsjö kommun har 2014-09-18 behandlat ansökan som
ett förhandsbesked. Ett grannehörande har genomförts och berörda har då inte haft något att
erinra.
Inför bygglovgivning förutsätts att planavvikelsen regleras i detaljplanebestämmelse.
Detta tillägg omfattar kvarteren Bulten och Muttern. Planområdets avgränsning motiveras med att
enhetliga regler bör gälla för intilliggande kvarter.
Beslutsunderlag
- Ändring genom tillägg
Myndighetsnämnden beslutar
att ställa sig bakom tillägget till detaljplanen samt
att inte lämna några erinringar.
Motivering till beslutet
Myndighetsnämndet ser positivt till att detaljplanen för södra industriområdet i Sävsjö kommun
ändras genom tillägg. Då nya etableringar har en tendens till att bli storskaliga anpassas
industriområdet för expantionsmöjligheter.
Upplysning
Lagrum
Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. § 13.
Beslutet skickas till
Utvecklingsavdelningen,
Samhällsbyggnadenheten

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-10-16
§

240

Ändring genom tillägg till förslag till ändring av sydöstra delen av Sävsjö
municipalsamhälle
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer
Sammanfattning
Sådana planer som tidigare räknades som fastighetsplaner (tomtindelningsplaner) ska efter den 2
maj 2011 gälla som planbestämmelser i detaljplaner. Fastighetsplaner och tomtindelningsplaner
var ofta ett äldre sätt att styra och reglera fastighetsbildningen på ett ändamålsenligt sätt. Under
nästan ett halvt sekel har inga sådana planer gjorts i Sävsjö. Lagstiftning och praxis har ändrats
så att det inte behövts. Tillräcklig reglering har kunnat ske genom detaljplan. Eftersom
tomtindelningsplaner nu är bestämmelser i gällande detaljplaner kan en äldre sådan motverka en
ändamålsenlig utveckling av marken, om den i övrigt är planenlig. Detta tillägg syftar till att
upphäva sådana tomtindelningar som bedömts att inte längre behövas.
Beslutsunderlag
- Tillägg till planbestämmelser samt planbeskrivning
Myndighetsnämnden beslutar
att inte lämna några erinringar mot förslag till ändring/tillägg till detaljplan.
Motivering till beslutet
Myndighetsnämden ställer sig positiv till detaljplaner som främjar en endamålsenligt utveckling av
markanvändning i Sävsjö kommun.
Upplysning
Lagrum
Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. § 13.
Beslutet skickas till
Utvecklingsavdelningen,
Samhällsbyggnadsenheten
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-10-16
§

241

Kompletteringsförfrågan-ansökan om tillstånd till torvtäkt
Fastighet
Sökande

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

Diarienummer

2014000667

Sammanfattning
Sökanden till befintlig torvtäkt (bolaget) inom fastigheterna Spinkamålen 1:3, Lönshult 1:2 och 1:3
samt Nydala-Rössved 2:2 och 2:4 i Vaggeryd, Värnamo och Sävsjö kommuner ansöker om
fortsatt och utökat tillstånd till täktverksamhet. Tidigare tillstånd för verksamheten gällde from
1987 tom 1997 med förlängning till 2008.
Nu gällande tillstånd gäller fr.o.m. 2008-11-06 t.o.m. 2028 med ett totalt uttag av 240 000 m3 torv
och ett maximalt årligt uttag 25 000 m3. Ansökan avser fortsatt och utökat tillstånd inom
rubricerade fastigheter medförande ett uttag av 450 000 m3 under en 30 års period. Maximal årlig
produktion för ansökan är 25 000 m3. Myndighetsnämnden har givits möjlighet att yttra sig över
om ansökningshandlingarna behöver kompletteras.
Beslutsunderlag
- Ansökningshandlingar för sökande av tillstånd enligt miljöbalken till täkt av torv inom
fastigheterna Spinkamålen 1:3 m.fl. i Vaggeryd, Värnamo och Sävsjö kommuner, 2014-09-24
Myndighetsnämnden beslutar
att avge följande yttrande;
att ansökningshandlingarna behöver kompletteras med uppgifter om täktbottenhöjd/brytningdjup,
samt
att benämningen på täktplan behöver justeras i ansökningshandlingarna då den nu benämns på
tre olika sätt, täktplan, bearbetningsplan eller brytningsplan i olika delar av
ansökningshandlingarna.
Motivering till beslutet
Täktplanen är det dokument som stora delar av tillståndet grundar sig på och referenserna till den
måste vara tydliga så det framgår vilket dokument som avses.
Upplysning
Torvtäkten bedrivs av Svenrums Torvprodukter AB
Lagrum
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Östergötland
Miljöprövningsdelegationen
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-10-16
§

242

Avyttrande av Sävsjö räddningstjänst gamla släckbil.
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer
Sammanfattning
Räddningstjänsten i Sävsjö har för avsikt att avyttra den nu 40 år gamla släckbilen.
Räddningschefen i Sävsjö kommun har fått en förfrågan från politiskt håll om att sända släckbilen
till vänorten Lubniewice i Polen.
Räddningstjänsten ser positivt på förslaget att skänka den till vänorten.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från Maria Thulin, förvaltningschef och Lars-Göran Andersson, Räddningschef,
2014-10-14.
Myndighetsnämnden beslutar
att ta tjänsteskrivelsen som sin egen samt,
att ställa sig bakom förslaget att skänka släckbilen till vänorten Lubniewice i Polen.
Motivering till beslutet
Upplysning
Myndighetsnämnden ser helst att de politiker i kommunstyrelsen som vill hantera frågan sköter
avregistrering, skaffar polskt registreringsbevis och andra evetuella handlingar för tull med mera.
Lagrum
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-10-16
§

243

Förslag till nya föreskrifter för väg 761
Fastighet
Sökande

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

Diarienummer
Sammanfattning
Detta beredningsunderlag ligger till grund för prövning av hastighetsgränser på väg 761 i
Jönköpings län. Anledningen till prövningen är ombyggnation av sträckan mellan Gamla
Hjälmseryd (väg 30) och Stockaryd. Väg 761, sträcker sig mellan Gamla Hjälmseryd och Sävsjö.
Vägen har i ökad utsträckning fått funktion som transportled för tung godstrafik, främst
timmertransporter, som ska angöra den nya omlastningsterminalen i Stockaryd. Vägen har även
betydelse för den lokala arbetspendlingen, samt för näringslivets transporter som
uppsamlingsväg till det övergripande vägnätet (väg 30 och väg 127). Några ytterligare åtgärder
för väg 761, utöver den pågående ombyggnationen av sträckan Gamla Hjälmseryd-Stockaryd, är
inte planerade i närtid. Trafikverkets bedömning är att ett långsiktigt hastighetsanspråk för väg
761 är 80 km/timmen.
Beslutsunderlag
- Remiss från Trafikverket om förslag till nya föreskrifter för väg 761.
Myndighetsnämnden beslutar
att inte lämna några erinringar mot de förslag som Trafikverket framställer i sitt
beredningsunderlag.
Motivering till beslutet
Upplysning
Tekniska förvaltningen förutsätter att Trafikverket ombesörjer att erfoderliga LTF (lokala
trafikföreskrifter) publiceras i RDT (rikstäckande databas för trafikföreskrifter).
Lagrum
Beslutet skickas till
Trafikverket
Tekniska förvaltningen,
gata-parkenheten.
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