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Myndighetsnämnden
Protokoll 2012-04-12
§

32

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

Diarienummer
Sammanfattning
Av miljö- och byggförvaltningen meddelade beslut gällande värmepumpsanläggningar,
avloppsanläggningar, livsmedelsärenden, hälsoskyddsärenden, byggärenden,
miljöskyddsärenden samt trafikärenden.
Av miljö- och byggförvaltningen meddelade beslut om godkännande av förrättning.
Av räddningstjänsten meddelade beslut om egen sotning.
Beslutsunderlag
- Delegationsbeslut från miljö- och byggförvaltningen, daterade från 2012-02-21 till och med 201204-02.
- Delegationsbeslut från räddningstjänsten daterade från 2012-02-21 till och med 2012-04-02.
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 2012-04-12
§

33

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

Diarienummer
Sammanfattning
Beslutsunderlag
1. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2012-02-21; Samråd om förläggning av vattenledning från
Gigaryd till Karshult och Möcklehult i Sävsjö kommun.
2.Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2012-03-02; För kännedom om förflyttning av gödsel från
gödselbrunn som omfattas av spärr på grund av salmonellainfektion.
3. Länsstyrelsen i Jönköpings län; 2012-02-27; Bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.
Restaurering av Ljungastugan och Vaxblekeriet i hembygdsparken och "statarstugan" vid
Eksjöhovgård.
4.Kommunfullmäktige 2012-02-20 § 12; Personalförmåner genom löneväxling.
5. Tjänsteskrivelse av Folke Mökander, miljösamordnare, 2012-03-01 gällande samråd enligt
miljöbalken om möjligheten om kalkning inom fastigheten Hultet 1:1.
6. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2012-03-07; Yttrande om spridning av kalk på ny våtmark inom
fastigheten Hultet 1:1.
7.Sveriges geologiska undersökning, 2012-03-08; 2011 års energitorvproduktion och
koncessionsläget 2012-01-01.
8.Kommunstyrelsen 2012-03-06 § 38; Bokslutstöverläggningar.
9. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2012-03-13; Prövning av beslut om strandskyddsdispens för
uppförande av fritidshus på fastigheten Lövshult 1:29.
10. Kemikalieinspektionen; Kemikalier i lantbruket - ett samverkansprojekt för tillsynsmyndigheter.
11. Länsstyrelsen i Jönköpings län; Bidrag att söka för att uppnå miljömålen.
12. Inbjudan till vattenkväll för berörda fastighetsägare tillhörande Lagans vattensystem.
13. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2012-04-02; Prövning av beslut om strandskyddsdispens för
nybyggnad av enbostadshus med garage på fastigheten Sjöberg 1:11.
14. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2012-04-03; Prövning av beslut om strandskyddsdispens för
nybyggnad av fritidshus på fastigheten Älmesås 1:4.
Myndighetsnämnden beslutar
Motivering till beslutet
Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2012-04-12
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 2012-04-12
§

34

Information om byggsanktioner och viten
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer
Sammanfattning
I och med den nya plan- och bygglagen förändrades byggsanktionssystemet till stor del. En
sanktionsavgift har ersatt de tre tidigare och avgiften administeras av och tillfaller kommunen.
Avgifterna är dessutom fastställda i förordningen och kan inte förändras av nämnden.
Förändringarna grundar sig i Europakonvensionen för att undvika skönsmässiga bedömningar
och för att skapa en rättvis och enhetlig tillämpning i hela landet.
Beslutsunderlag
- Webbseminarium om byggsanktioner och viten
- Presentation om byggnadsnämndens tillsyn och byggsanktioner, Yvonne Svensson, rättschef
vid Boverket
- www.nypbl.se
Myndighetsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Motivering till beslutet
Upplysning
Byggsanktionsavgifterna kopplas numera till prisbasbeloppet och inte som tidigare till kommunens
bygglovtaxa. Skälet till detta är att det ska vara förutsägbart vad sanktionsavgiften är och att
avgiftsnivån ska vara densamma i landets samtliga kommuner. Lagstiftningen anger den högsta
avgiftsnivån. Regeringen fastställer de olika avgiftsnivåerna i plan- och byggförordningen. Det
finns förbud mot dubbla sanktioner vilket innebär att vite och byggsanktionsavgift inte kan
kombineras.
Lagrum
Plan- och bygglagen (2010:900) 11 kap
Plan- och byggförordningen 9 kap
Beslutet skickas till

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 6 (19)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2012-04-12
§

35

Förändrade hastigheter i kommunens tätorter
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer

137/2012-319

Sammanfattning
En hastighetsutredning har gjorts i sex av kommunens tätorter; Sävsjö, Vrigstad, Rörvik,
Stockaryd, Allgunnaryd och Hultagård. Arbetet har genomförts i nära samverkan med NTF och
övriga höglandskommunerna. Utredningen har visat att en hastighetsbegräsning på 40 km/h
harmoniserar väl med gatumiljöns karaktär i större delen av tätorterna i Sävsjö kommun. För att
nå en tydlighet och enkelhet samtidigt som en plottrighet undiviks innebär förslaget också att
utgångsläget för hastigheten ska vara 40 km/h vilket också medför att hastighetsbegränsningen
30 km/h i princip försvinner i kommunens tätorter.
Beslutsunderlag
- Hastighetsutredning inom Sävsjö kommun, 2011-12-05
- Sammanställning av remissvar
- Protokollsutdrag myndighetsnämnden 2011-03-03 § 18
Myndighetsnämnden beslutar
att godkänna och ställa sig bakom genomförd hastighetsutredning inom Sävsjö kommun,
att delegera och uppdra åt gata/parkchefen att ta fram och besluta om nya lokala trafikföreskrifter
med hastighetsbegränsningar i enlighet med hastighetsutredningen samt
att de nya och förändrade hastighetsbegränsningarna ska vara fullt beslutade och genomförda i
samtliga kommunens tätorter senast 1 oktober 2012.
Motivering till beslutet
En hastighetsbegränsning på 40 km/h harmoniserar med gatumiljöns karaktär i större delen av
tätorterna inom Sävsjö kommun. För att uppnå god kvalitet enligt ”Rätt fart i staden” inom tätorten
krävs en reell reducering av hastigheten till 30 km/h. Denna hastighetsbegränsning kräver
omfattande fysiska åtgärder för att uppnå en acceptabel efterlevnad. Eftersom all erfarenhet visar
att 30 km/h har låg acceptans hos bilisterna är denna hastighet inte att rekommendera i någon
större omfattning inom tätorterna i Sävsjö kommun. För att inte bilisterna skall uppleva
hastigheterna som plottriga förordas därför att utgångsläget för hastigheten i kommunens tätorter
ska vara 40 km/h.
Upplysning
Från maj 2008 är det möjligt att skylta om hastigheten i steg med 10 km/h, från 30 km/h till 120
km/h. Syftet är att få en bättre anpassning till de trafikpolitiska målen. Förändringarna av
hastighetsbegränsningarna är avsedd att öka trafiksäkerheten baserat på krockvåldsprincipen.
Den ska även bidra till ökad respekt och acceptans i trafiken samt minskad miljöpåverkan. Sävsjö
kommun arbetar i samverkan med övriga höglandskommunerna och NTF med att revidera och
förändra befintliga hastighetsplaner i princip innebärande att 40 respektive 60 km/h ersätter
dagens 50 km/h i kommunens tätorter.
Lagrum
Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2012-04-12
Beslutet skickas till
Tekniska förvaltningen
Kommunstyrelsen

Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2012-04-12
§

36

Tillsynsplan enligt lagen om skydd mot olyckor samt lagen om brandfarliga och
explosiva varor
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer
Sammanfattning
Räddningstjänsten har tagit fram ett förslag till tillsynsplan enligt lagen om skydd mot olyckor
samt lagen om brandfarliga och explosiva varor för 2012-års verksamhet. Planeringen utgår från
de kommunala verksamheterna samt i övrigt utvalda objekt med hänsyn till bedömda risker samt
tidigare besök.
Beslutsunderlag
- Förslag till tillsynsplan
Myndighetsnämnden beslutar
att fastställa förslaget till tillsynsplan enligt lagen om skydd mot olyckor samt lagen om
brandfarliga och explosiva varor för 2012.
Motivering till beslutet
Nämnden ska ställa sig bakom planeringen för tillsynen enligt lagen om skydd mot olyckor.
Upplysning
Kombinerad tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillsyn enligt lagen om brandfarliga och
explosiva varor kommer att göras på de objekt där båda lagstiftningarna är tillämpliga.
Lagrum
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
Beslutet skickas till
Räddningstjänsten

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2012-04-12
§

37

Yttrande över förslag till handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer
Sammanfattning
Sävsjö kommun har arbetat fram ett förslag till handlingsprogram enligt lagen om skydd mot
olyckor. I handlingsprogrammet läggs kommunens olycksförebyggande och skadeavhjälpande
verksamhet samman med kommunens interna skydd och krisberedskap för extraordinära
händelser. Syftet med handlingsprogrammet är att ge tjänstemän och politiker en
sammanfattande bild av vilka förebyggande verksamheter som pågår inom våra förvaltningar
samt beskriva vilka mål kommunen ska arbeta mot.
Beslutsunderlag
- Upprättat förslag till handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor
- Risk- och sårbarhetsanalys för Sävsjö kommun 2011
Myndighetsnämnden beslutar
att inte lämna några erinringar mot upprättat förslag till handlingsprogram enligt lagen om om
skydd mot olyckor.
Motivering till beslutet
Myndighetsnämnden anser att handlingsprogrammet med den bakomliggande risk- och
sårbarhetsanalysen för kommunen är väl genomarbetat.
Upplysning
Lagen om skydd mot olyckor innehåller bestämmelser om de åtgärder som den enskilde,
kommunen och staten ska vidta som skydd mot olyckor. Enligt lagen ska kommunen utarbeta
handlingsprogram för både förebyggande- och räddningstjänstverksamhet för skydd mot olyckor.
Syftet är att skapa förutsättningar för att övergripande arbeta olycksförebyggande i kommunen.
Handlingsprogrammet ska behandlas av kommunfullmäktige i början av varje mandatperiod.
Lagrum
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
Beslutet skickas till
Räddningstjänsten

Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2012-04-12
§

38

Överklagan av föreläggande om markundersökning
Fastighet

GÄSTGIVAREGÅRDEN 1:196

Fastighetsägare

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

Diarienummer

766/2011-427

Sammanfattning
Den aktuella fastigheten har misstänkt förorenad mark enligt länsstyrelsens undersökning från
2004. I samband med en byggnation har ett beslut tagits på delegation av nämnden om att en
miljöteknisk undersökning ska göras i området. Fastighetsägaren har inkommit med en
överklagan av beslutet. Överklagan inkom till miljö- och byggförvaltningen 46 dagar efter att
beslutet hade mottagits, alltså drygt tre veckor efter överklagandetidens utgång.
Beslutsunderlag
- Bekräftelse om inkommen överklagan 2012-03-01
- Överklagan av delegationsbeslut 2012-02-27
- Delegationsbeslut om miljöteknisk undersökning 2012-01-10
Myndighetsnämnden beslutar
att avslå fastighetsägarens överklagande av föreläggande av markundersökning då
överklagandet inkommit för sent.
Motivering till beslutet
Överklagandet kom in till miljö- och byggförvaltningen 46 dagar efter mottagandet av beslutet. Det
är betydligt längre än de 21 dagar inom vilken lagstiftningen föreskriver att ett överklagande ska
inkomma till myndigheten.
Upplysning
Enligt en av de regionala miljömålen inom området giftfri miljö ska alla misstänkt förorenade
områden vara undersökta till 2015.
Lagrum
Förvaltningslagen §§ 23-25
Beslutet skickas till
Fastighetsägaren (besvärshänvisning)

Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2012-04-12
§

39

Yttrande över ändring av villkor i tillståndet för djuranläggningar
Fastighet

SÄVSJÖ 16:1

Sökande

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

Diarienummer

102/2012-427

Sammanfattning
Skrivaregårdens lantbruk har genomfört en periodisk besiktning. Skrivaregården vill ändra ett
villkor i tillståndet och samtidigt uppföra ny lagringskapacitet av gödsel på Malkomsö. Dessutom
gäller förändringarna lagrings- och uppställningsplats för övriga kemikalier på Skrivaregården.
Beslutsunderlag
- Ansökan om ändring av villkor gällande miljöfarlig verksamhet 2012-02-24
- Tillstånd till miljöfarlig verksamhet avseende djuranläggning med mera 200 djurenheter daterat
2003-08-15
- Fotografier Malkomsö tagna 2012-03-21
Myndighetsnämnden beslutar
att nämnden ställer sig positiv över möjligheten att lagra ensileringsmedel på plan yta med
påkörningsskydd,
att föreslå länsstyrelsen att inte tillåta ny placering av lagringskapacitet för gödsel på föreslagen
plats samt
att föreslå länsstyrelsen en plöjningsfri zon intill vattendragen och att plöjning får ske enligt
rullande schema på övrig yta.
Motivering till beslutet
Vattenmyndighetens klassificering av vattendrag måste beaktas i tillståndet, framförallt gällande
Hägnaåns bäck från Ärnanäsasjön till Ljungaån (Stocken till Malkomsö). Denna del klassificeras
idag som otillfredställande ekologisk status på grund av höga fosforhalter. Ljungaån, Toftaån till
Hägnaån, har däremot god ekologisk status.
Upplysning
Markområdena som är skaffrerade tillhör Ljunga Maders dikningsföretag.
Naturvårdsverkets handbok 2007:4 "Status, potential, och kvalitetskrav för sjöar, vattendrag,
kustvatten och vatten i övergångszon."
Förordningen om (2004:660) förvaltning av kvaliten i vattenmiljön 4 kap
Lagrum
Miljöbalken 2 kap § 3, 3 kap § 3 och 5 kap.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
Verksamhetsutövaren

Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2012-04-12
§

40

Strandskyddsdispens för ersättning av komplementbyggnad
Fastighet

SIBBARP 1:18

Sökande

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

Diarienummer

121/2012-216

Sammanfattning
Sökanden ansöker om strandskyddsdispens för en komplementbyggnad vid Vallsjön på
fastigheten Sibbarp 1:18. På aktuell plats uppfördes under 1930-talet en sommarbostad. Under
de senaste 30 åren har stugan om 24 kvm använts och fungerat som förråd och dess skick har
blivit allt sämre. Sökanden önskar nu riva byggnaden och ersätta den genom att flytta en annan
komplementbyggnad i området, som har en bruttoarea om 15 kvm, till platsen för den tidigare
byggnaden.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Tomtplatsavgränsning
- Fotografier tagna 2012-04-03
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja strandskyddsdispens i enlighet med miljöbalkens kap 7 § 18 b för komplementbyggnad
och
att befintlig tomtplatsavgränsning även skall gälla i fortsättningen.
Motivering till beslutet
Dispens ges i enlighet med miljöbalken, 7 kap § 18 c punkt 1, då komplementbyggnaden ersätter
en tidigare byggnad från 1930-talet vilket gör att området redan har tagits i anspråk på ett sätt
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Placeringen är densamma som den
tidigare byggnaden inom befintlig tomt. Åtgärden kan anses vara av sådant slag att det har en
begränsad omfattning vilket gör att strandskyddets syften fortfarande långsiktigt tillgodoses. Växtoch djurliv bedöms inte påverkas negativt.
Upplysning
Beslutet om strandskyddsdispens vinner laga kraft först tre veckor efter att beslutet har kommit
länsstyrelsen tillhanda. Länsstyrelsen har möjlighet att pröva beslutet.
Lagrum
Miljöbalken 7 kap §§ 15, 18 b och 18 c
Beslutet skickas till
Sökanden
Länsstyrelsen
Naturvårdsverket

Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2012-04-12
§

41

Uppförande av uterum
Fastighet

LUNDBY 1:90

Sökande

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

Diarienummer

119/2012-231

Sammanfattning
Sökanden önskar uppföra ett uterum på sitt enbostadshus på Lundbyområdet i Vrigstad.
Gällande detaljplan föreskriver att en femtedel av tomten får bebyggas. Uterummet gör att den
maximala byggrätten överskrids och ett uppförande innebär alltså en avvikelse i förhållande till
detaljplanen. Berörda grannar har getts möjlighet att inkomma med synpunkter kring ansökan.
Ingen har haft något att erinra.
Beslutsunderlag
- Ansökan
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för uppförande av uterum samt
att godkänna åtgärden som en liten avvikelse från detaljplan.
Motivering till beslutet
Det överskridande av maximal byggnadsarea enligt gällande detaljplan som uppförandet av
uterummet innebär kan godkännas som en liten avvikelse från planen. Myndighetsnämnden
menar vidare att avvikelsen också kan anses vara förenlig med detaljplanens 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.
Lagrum
Plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap §§ 2 och 31 b
Beslutet skickas till
Sökanden

Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2012-04-12
§

42

Uppförande av uterum
Fastighet

STOCKARYD 2:43

Sökande

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

Diarienummer

91/2012-231

Sammanfattning
Sökanden önskar uppföra ett uterum på sitt enbostadshus i Stockaryd. Uterummet har en
bruttoarea om 31 kvadratmeter. Tillsammans med det befintliga bostadshuset överstigs den
maximala byggarean som tillåts enligt gällande detaljplan. Berörda grannar har beretts möjlighet
att yttra sig över ansökan men har inte haft något att invända.
Beslutsunderlag
- Ansökan
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för uppförande av uterum samt
att godkänna åtgärden som en liten avvikelse från detaljplan.
Motivering till beslutet
Berörda grannar har inte haft något att invända mot ansökan. Det överskridande av maximal
byggnadsarea enligt gällande detaljplan som uppförandet av uterummet innebär kan godkännas
som en liten avvikelse från planen då avvikelsen också kan anses vara förenlig med
detaljplanens syften. Myndighetsnämnden menar vidare att byggnationen väl smälter samman
med det befintliga bostadshuset.
Upplysning
Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år
från dagen för beslutet om lov.
Lagrum
Plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap §§ 2 och 31 b
Beslutet skickas till
Sökanden

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 15 (19)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2012-04-12
§

43

Rivning av befintligt garage samt uppförande av nytt garage
Fastighet

RÖDINGEN 2

Sökande

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

Diarienummer

135/2012-231

Sammanfattning
Sökanden har idag ett garage av mindre storlek. På grund av dess kondition önskar sökanden att
riva det befintliga garaget samt uppföra ett något större sådant. Åtgärden innebär en avvikelse
från gällande detaljplan samt att grannmedgivande måste inhämtas.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2012-04-03
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja rivninglov av garage,
att bevilja bygglov för uppförande av garage samt
att godkänna åtgärden som en liten avvikelse från detaljplan.
Motivering till beslutet
Berörda grannar har inte haft något att invända mot ansökan. Det överskridande av maximal
byggnadsarea för garaget enligt gällande detaljplan som uppförandet innebär kan godkännas
som en liten avvikelse från planen då avvikelsen också kan anses vara förenlig med
detaljplanens syften. Myndighetsnämnden menar vidare att byggnationen väl smälter samman
med det befintliga bostadshuset.
Upplysning
Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år
från dagen för beslutet om lov.
Lagrum
Plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap §§ 2 och 31b
Beslutet skickas till
Sökanden

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 16 (19)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2012-04-12
§

44

Uppförande av radiomast och teknikhus
Fastighet

RÖRVIK 1:194

Sökande

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

Diarienummer

94/2012-233

Sammanfattning
Trafikverket vill uppföra en radiomast och ett teknikhus i Rörvik intill Södra stambanan.
Uppförandet ska säkerställa en fortsatt god radiokommunikation mellan järnvägens trafikledning
och operativa drift som en viktig del i järnvägens säkerhetssystem.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2012-04-03
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för uppförande av radiomast och teknikhus,
att godkänna åtgärden som en liten avvikelse från detaljplan och
att bevilja dispens från Allgunnens vattenskyddsföreskrifter § 2 h.
Motivering till beslutet
Försvarsmakten har inte haft något att invända mot uppförandet. Myndighetsnämnden menar att
avvikelsen kan godkännas som liten då den 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.
Lagrum
Plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap §§ 2 och 31b
Allgunnens vattenskyddsföreskrifter § 2h
Beslutet skickas till
Sökanden

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 17 (19)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2012-04-12
§

45

Lokaliseringsprövning av enbostadshus
Fastighet

HALLSTENSTORP 1:4

Sökande

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

Diarienummer

157/2012-423

Sammanfattning
Sökanden önskar göra en lokaliseringsprövning för ett enbostadshus i Hallstenstorp. I direkt
angränsning till aktuell plats finns ett Natura 2000-område. Länsstyrelsen har därigenom getts
möjlighet att yttra sig i ärendet tillsammans med berörda grannar.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2012-04-03
Myndighetsnämnden beslutar
att återremittera ärendet till miljö- och byggförvaltningen för att invänta samtliga yttranden från
berörda sakägare.
Motivering till beslutet
Yttrande saknas ännu från några grannar samt från länsstyrelsen, vilka behöver inväntas innan
slutligt beslut tas i ärendet.
Upplysning
Ansökan har skickats ut till berörda grannar samt till länsstyrelsen för yttrande.
Lagrum
Plan- och bygglagen (2010:900) 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

Sida 18 (19)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2012-04-12
§

46

Tillbyggnad av industrilokal
Fastighet

STOCKARYD 3:152

Sökande

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

Diarienummer

778/2011-232

Sammanfattning
Sökanden önskar göra en tillbyggnad av sin industrilokal. Myndighetsnämnden har tidigare
behandlat ansökan och avslagit densamma med motiveringen att avvikelsen är för stor samtidigt
som den tänkta tillbyggnaden uppförs över såväl vatten-, spill- som dagvattenledningar i marken,
för vilka det finns en ledningsrätt från 1983. Sökanden har fört diskussioner med
kommunledningen och tekniska förvaltningen och därefter bergärt en omprövning av
myndighetsnämndens beslut. Konstruktionen för bottenplattan har också förändrats, med
anledning av de underliggande VA-ledningarna.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Yttrande från VA-enheten, tekniska förvaltningen, 2012-04-02
- Fotografier tagna 2012-01-17
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för tillbyggnad av industrilokal,
att godkänna åtgärden som en liten avvikelse från detaljplan samt
att fortsatt förorda att ett detaljplanearbete startas för att se över och skapa framtida
utvecklingsmöjligheter i det aktuella området.
Motivering till beslutet
Myndighetsnämnden menar att ansökan kan omprövas och bygglov beviljas då tekniska
förvaltningens VA-enhet lämnat ett yttrande i vilket byggnationen kan accepteras, samtidigt har
sökanden även förändrat konstruktionen av bottenplattan mot bakgrund av de underliggande VAledningarna. Avvikelsen kan godkännas som liten från gällande detaljplan. Myndighetsnämnden
menar dock även fortsatt att det finns starka skäl att påbörja ett detaljplanearbete för att se över
och samtidigt skapa framtida utvecklingsmöjligheter i det aktuella området.
Upplysning
Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år
från dagen för beslutet om lov.
Lagrum
Plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap §§ 2 och 31b
Beslutet skickas till
Sökanden
Kommunstyrelsen
Utvecklingsavdelningen, samhällsbyggn
Tekniska förvaltningen
Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 19 (19)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2012-04-12

Justering

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

Utdragsbestyrkande

