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Myndighetsnämnden
Protokoll 2012-05-10
§

47

Delegationsbeslut
Fastighet
Sökande

(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.
Beslutsunderlag
- Delegationsbeslut från miljö- och byggförvaltningen, daterade från 2012-04-03 till och med 201204-30.
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 2012-05-10
§

48

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

Diarienummer
Sammanfattning
Beslutsunderlag
1. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2012-04-17; Prövning av strandskyddsdispens för ersättning
av komplementbyggnad på fastigheten Sibbarp 1:18.
2. Skrivelse från Per Thörnqvist 2012-04-18; Förordnande som tillförordnad miljö- och byggchef.
3. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2012-04-13; Tillstånd till att i djurpark förevisa älg.
4. Inkommen skrivelse 2012-04-26 angående stoftutsläpp på fastigheten Eksjöhovgård 7:1.
5. Kommunfullmäktige 2012-04-23 § 40; Resultatfonder 2012.
6. Kommunfullmäktige 2012-04-23 § 50; Förslag till delegering av beslut angående fastställelse
av mindre detaljplaner eller områdesbestämmelser.
7. Skrivelse till Havs- och vattenmyndigheten angående att anslaget till kalkning i Jönköpings län
räcker inte.
8. Överklagan av myndighetsnämndens beslut 2012-04-12 § 38 samt rättidsprövning.
9. Skogsstyrelsen, 2012-05-07; Biotopskyddsområde på fastigheten Hundåsen 1:2.
10. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2012-04-24; Tillstånd till yrkesmässig transport av avfall.
11. Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, 2012-05-04; Slutligt besked avseende
täktverksamhet på fastigheten Vrigstads-Boda 1:1.
12. Överklagan av planavgift avseende fastigheten Sjömarken 3, 2012-04-16 samt rättidsprövning.
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 2012-05-10
§

49

Beslutsattestanter för myndighetsnämnden
Fastighet
Sökande

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

Diarienummer
Sammanfattning
Beslutsattestanter för delar av myndighetsnämndens verksamhetsområden behöver justeras och
ska beslutas och fastställas av nämnden.
Beslutsunderlag
- Förslag till förändring av beslutsattestanter
Myndighetsnämnden beslutar
att fastställa förslaget till beslutattestanter inom delar av myndighetsnämndens
verksamhetsområden.
Motivering till beslutet
Upplysning
Lagrum
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 5 (18)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2012-05-10
§

50

Dokumenthanteringsplan för myndighetsnämnden
Fastighet
Sökande

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

Diarienummer
Sammanfattning
Myndighetsnämndens dokumenthanteringsplan har reviderats och ytterligare dokument och
behandling av dessa har lagts till.
Beslutsunderlag
- Dokumenthanteringsplan för myndighetsnämnden
Myndighetsnämnden beslutar
att fastställa förslaget till dokumenthanteringsplan för myndighetsnämnden.
Motivering till beslutet
Dokumenthanteringsplanen visar hur länge en handling ska lagras samt om och i så fall när den
skall lagras. Detta gör att planen även möjliggör gallring bland befintliga dokument.
Upplysning
Tilläggen i denna versionen är hanteringen av dokument med PCB som tema.
Lagrum
Arkivlagen § 6
Beslutet skickas till
Miljö- och byggförvaltningen
Räddningstjänsten

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2012-05-10
§

51

Riktlinjer för offentlig kontroll av livsmedel i Sävsjö kommun
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer
Sammanfattning
Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att den offentliga kontrollen av livsmedel i Sävsjö kommun
utförs korrekt. Kontrollen ska ske enligt fastställda rutiner vid inspektioner, i ärenden och andra
förekommande uppgifter. Revideringen sker med anledning av gällande lagstiftning och
förordning.
Beslutsunderlag
- Förslag till reviderade riktlinjer för offentlig kontroll av livsmedel
Myndighetsnämnden beslutar
att fastställa förslaget till reviderade riktlinjer för offentlig kontroll av livsmedel i Sävsjö kommun.
Motivering till beslutet
Offentlig kontroll av livsmedel skall utformas enligt dokumenterade förvarande för att säkerställa
en likriktad och kvalitativ kontroll. Kontrollaktiviteter och övervaktningssystem bör vara
väldokumenterade och riktlinjerna är en del i detta.
Upplysning
Riktlinjernas innehåll och funktion bör kontrolleras minst en gång per och och revideras och
kompletteras vid behov.
Lagrum
Beslutet skickas till

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 7 (18)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2012-05-10
§

52

Rivning av befintligt garage samt uppförande av ny garagebyggnad
Fastighet

ADVOKATEN 16

Sökande

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

Diarienummer

2012000188

Sammanfattning
På fastigheten finns idag en större garagebyggnad som sökanden önskar riva på grund dess
kondition. En ny garagebyggnad önskas uppföras. Byggnadens utformning kommer att ligga i
linje med befintligt bostadshus. Placeringen av garagebyggnaden innebär en avvikelse från
gällande detaljplan. Berörda har fått möjlighet till att yttra sig. Ingen har haft något att erinra.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2012-05-09
Myndighetsnämnden beslutar
att ge rivningslov för befintlig byggnad under förutsättning att en miljöbesiktning och selekterad
rivning av byggnaden utförs,
att sökanden får byggnadslov för nybyggnad av garage samt
att godkänna åtgärden som en liten avvikelse från detaljplan.
Motivering till beslutet
Uppförandet av garagebyggnaden innebär en placering nära fastighetsgräns. Detaljplaner som
är upprättade före plan- och bygglagens tillkomst, i samband med den tidigare byggnadsstadgan
föreskriver att byggnation närmre fastighetsgräns än 4,5 meter innebär en avvikelse från planen.
Detta föreskrivs i § 39 i byggnadsstadgan. 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 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.
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
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2012-05-10
§

53

Ändrad användning av lagerlokal till pubverksamhet
Fastighet

HAMMAREN 4

Sökande

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

Diarienummer

2012000165

Sammanfattning
Vid inspektion den 11 april på Hammaren 4 framkom att den tidigare lagerlokalen har påbörjats
en ombyggnation till en lokal för pubverksamhet. Fastighetsägaren uppmanades till att söka
bygglov för åtgärden. En bygglovsansökan skickades in till miljö- och byggförvaltningen för
ändrad verksamhet. Enligt sökanden är verksamheten tänkt att vara öppen en gång i månaden
samt för uthyrning till slutna sällskap. Åtgärden innebär en avvikelse från gällande detaljplan.
Berörda har fått möjlighet till att yttra sig. Ingen har haft något att erinra. Inför beslut har
kommunicering med sökanden skett brevledes samt telefonkontakt.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2012-04-11
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för ändrad användning från lagerlokal till pubverksamhet samt
att påföra fastighetsägaren en byggsanktionsavgift om 22 000 kronor för påbörjan av byggnation
utan startbesked.
Motivering till beslutet
Myndighetsnämnden menar att bygglov kan beviljas då verksamheten bedrivs i liten skala och
kan ske utan men avseende sundhet, lugn och stadsbild. Att åtgärden kan godkännas som en
liten avvikelse mot detaljplan eftersom berörda grannar inte har haft något att erinra samtidigt
som avvikelsen kan anses vara förenlig med planens syften.
Upplysning
Lokalen ska vara enligt BBR tillgänglig och användbar, hålla tillfredsställande ljud-, ljus-,
ventilation- och brandkrav samt utformas så att uppkomst och spridning av störande ljud
begränsas. Fastighetsägaren ska vara uppmärksam på att det inte blir någon nedskräpning etc.
kring fastigheten i anslutning till pubkvällar eller dylikt.
Sökanden skall orientera sig om vilka tillstånd och anmälningar i övrigt som behövs för att kunna
bedriva sin verksamhet.
Lagrum
Plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap § 3a.
Plan- och byggförordningen (2011:338) 9 kap § 20
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 2012-05-10
§

54

Uppförande av uterum
Fastighet

STOCKARYD 23:14

Sökande

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

Diarienummer

2012000190

Sammanfattning
Sökanden önskar uppföra ett inglasat uterum. 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
- Fotografier tagna 2012-05-09
Myndighetsnämnden beslutar
att återremittera ärendet till miljö- och byggförvaltningen för vidare utredning.
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 31b
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 2012-05-10
§

55

Lokaliseringsprövning av enfamiljshus
Fastighet

HALLSTENSTORP 1:4

Sökande

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

Diarienummer

2012000157

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 givits
möjlighet att yttra sig i ärendet tillsammans med berörda grannar. Länsstyrelsen anser att tomt
ska läggas utanför Natura-2000 området. Ny tomtavgränsning är upprättad enligt Länsstyrelsens
yttrande.
Inga grannar har något att erinra.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2012-04-03
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja sökandens lokaliseringsprövning för ett enbostadshus
enligt ansökan 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.
Enskild avloppsanläggning bedöms kunna utföras i västra delen av tomten.
Upplysning
Vid framtida byggnation får inte några upplag av massor, grävarbeten eller annan påverkan på
Natura 2000- området komma till stånd.
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.
Avgiften för lokaliseringsprövningen är 3 168 kronor
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
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2012-05-10
§

56

Anmälan enligt miljöbalken om utökning av lagring och flisning av rundved vid
Union Stockaryd
Fastighet

STOCKARYD 3:132

Sökande

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

Diarienummer

2012000228

Sammanfattning
Sökanden avser att utöka lagringen med 40 000 m3 fub (Fastved under bark) rundved på gamla
sågverkstomten Union Stockaryd där Rörvik hade anmält lagring av rötved från 2005. Lagringen
föreslås få FMH-koden (Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) 39.90.
Beslutsunderlag
- Anmälan
- Foto
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja sökanden tillåtelse att lagra upp till 40 000 m3 fub enligt sökandens förslag under
följande försiktighetsmått:
1. Området skall hållas rent från restprodukter av hanteringen
såsom skräpbark och dylikt.
2. Buller från anläggningen ska begränsas så att ljudnivån vid de närmast belägna bostadshusen
inte överstiger följande riktvärden:
Ekvivalent Momentant
Dagtid kl 07.00 - 18.00
50 dB(A)
Kvällstid kl 18.00 - 22.00
45 dB(A)
Sön- och helgdagar kl 07.00 - 18.00 45 dB(A)
Nattetid kl 22.00 - 07.00
40 dB(A) 55 dB(A)
3. Flisning får endast förekomma helgfria måndagar till fredagar mellan klockan 07.00- 16.00.
Motivering till beslutet
Platsen har använts som upplagsplats för torrlagring av rundved sedan 2005.
Upplysning
Avgiften för prövning av ärendet är 4 290 kr.
Lagrum
Miljöbalken 9 kap § 6 och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd §§ 25, 26 och
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 2012-05-10
§

57

Anmälan enligt miljöbalken om mellanlagring av avfall vid Union Stockaryd
Fastighet

STOCKARYD 3:132

Sökande

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

Diarienummer

2012000227

Sammanfattning
Sökanden avser att mellanlagra upp till 10 000 ton avfall, ej farligt avfall, såsom papper plast och
trä vid gamla sågverket Union Stockaryd.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografi
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja sökanden tillåtelse att lagra upp till 10 000 ton avfall enligt sökandens förslag under
följande försiktighetsmått:
1. Spridning av lätta partiklar till omgivningen genom vinden skall motverkas.
2. Buller från anläggningen ska begränsas så att ljudnivån vid de närmast belägna bostadshusen
inte överstiger följande riktvärden:
Ekvivalent Momentant
Dagtid kl 07.00 - 18.00
50 dB(A)
Kvällstid kl 18.00 - 22.00
45 dB(A)
Sön- och helgdagar kl 07.00 - 18.00 45 dB(A)
Nattetid kl 22.00 - 07.00
40 dB(A)
55 dB(A)
Motivering till beslutet
Myndighetsnämnden har i övrigt inget att erinra mot anmälan.
Upplysning
C e 06/12 90.40 Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om den
totalaavfallsmängden vid något enskilt tillfälle är större än 10 ton. Anmälningsplikt enligt denna
beskrivning gäller inte
1. anläggning för lagring av avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan
det återvinns eller behandlas, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.30.
Avgiften för prövning av ärendet 4 290 kr
Lagrum
Miljöbalken 9 kap § 6 och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd §§ 25, 26 och
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 2012-05-10
§

58

Anmälan enligt miljöbalken om mellanlagring av avfall vid terminalen Stockaryd
Fastighet

STOCKARYD 3:132

Sökande

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

Diarienummer

2012000226

Sammanfattning
Sökanden avser att mellanlagra upp till 10 000 ton avfall, ej farligt avfall, såsom papper plast och
trä på Terminalen Stockaryd.
Beslutsunderlag
- Anmälan
- Foto
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja sökanden tillåtelse att lagra upp till 10 000 ton avfall enligt sökandens förslag under
följande försiktighetsmått:
1. Spridning av lätta partiklar till omgivningen genom vinden skall motverkas.
2. Buller från anläggningen ska begränsas så att ljudnivån vid de närmast belägna bostadshusen
inte överstiger följande riktvärden:
Ekvivalent Momentant
Dagtid kl 07.00 - 18.00
50 dB(A)
Kvällstid kl 18.00 - 22.00
45 dB(A)
Sön- och helgdagar kl 07.00 - 18.00 45 dB(A)
Nattetid kl 22.00 - 07.00
40 dB(A) 55 dB(A)
Motivering till beslutet
Myndighetsnämnden har i övrigt inget att erinra mot anmälan.
Upplysning
C e 06/12 90.40 Anläggning för mellanlagring av annatavfall än farligt avfall om den
totalaavfallsmängden vid något enskilt tillfälle är större än 10 ton. Anmälningsplikt enligt denna
beskrivning gäller inte
1. anläggning för lagring av avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan
det återvinns eller behandlas, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.30.
Avgiften för prövning av ärendet är 4 290 kr.
Lagrum
Miljöbalken 9 kap § 6 och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd §§ 25, 26 och
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 2012-05-10
§

59

Anmälan enligt miljöbalken om uppställning av krossverk inom detaljplanelagt
område.
Fastighet

EKSJÖHOVGÅRD 7:24

Sökande

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

Diarienummer

2012000182

Sammanfattning
Sökanden anmäler att de avser att ställa upp ett krossverk för krossning av berg för asfaltverkets
behov vid asfaltverket. Täkten som berget kommer ifrån ligger vid Sjöberg. Föreslagen FMH-kod
för denna verksamhet blir 10.50.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Protokoll tillstånds- och myndighetsnämnden 2010-04-22 § 53
Myndighetsnämnden beslutar
att återremitera ärendet till miljö- och byggförvaltningen för att vidare utredning.
Motivering till beslutet
Om ansökan beviljas blir transporterna kortare för tillförseln av bergmassor till asfaltverket.
Upplysning
10.50 Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter
1. inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, eller
2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten
bedrivs på samma plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.
Lagrum
miljöbalken 2 kap § 3 och 9 kap § 6
Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd §§ 25 och 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 2012-05-10
§

60

Anmälan av husbehovstäkt
Fastighet

SOLKARYD 4:6

Sökande

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

Diarienummer
Sammanfattning
Sökanden avser att bygga en ny ladugård för mjölkkor. För uppfyllnad av grunden och blivande
gårdsplan behövs en större volym grus. Täkten föreslås få FMH-koden 10.41 U.
Beslutsunderlag
- Ansökan
Myndighetsnämnden beslutar
att tillåta en husbehovstäkt anläggas på sökandens fastighet enligt bifogad karta,
att kanter vid täkten inte får vara brantare än 1:2,
att vid efterbehandling av täkten skall kanterna inte var brantare än 1:3 samt
att täktbotten skall vara minst 50 cm över grundvattennivån.
Motivering till beslutet
Den blivande täkten kan anses innehålla mer än 3 000 ton grus men mindre än 10 000 ton grus.
Avgiften för prövning av ärendet 1 430 kr
Upplysning
Lagrum
Miljöbalken 2 kap § 3, 26 kap § 9, 26 kap § 19
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 2012-05-10
§

61

Anläggande av ny plats för älg- och rådjursbana
Fastighet

SIBBARP 1:15

Sökande

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

Diarienummer

2012000217

Sammanfattning
Sökanden avser att flytta älg- och rådjursbanan från ett läge invid Vallsjön mot ett läge längre
sydväst ut. Cirka 5 000 skott avlossades under 2011 på nuvarande älgskyttebana.
Beslutsunderlag
- Ansökan
Myndighetsnämnden beslutar
att återremittera ärendet till miljö- och byggförvaltningen för ytterligare beredning och
kommunicering med närboende.
Motivering till beslutet
Sökandens förslag skall skickas ut till närboende sakägare för yttrande.
Upplysning
Bullerutredning
Lagrum
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 2012-05-10
§

62

Delårsrapport april 2012
Fastighet
Sökande

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

Diarienummer
Sammanfattning
Delårsrapporten januari - april 2012 visar att budgeten hittils håller för myndighetsnämndens
verksamhet. Det som avviker är att verksamhetens mål inte uppfylls och att trenden för att uppnå
målen är nedåtgående.
Beslutsunderlag
- Delårsrapport 2012-04-30
Myndighetsnämnden beslutar
att anse delårsrapporten till och med april redovisad.
Motivering till beslutet
Upplysning
Lagrum
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 18 (18)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2012-05-10

Justering

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

Utdragsbestyrkande

