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Myndighetsnämnden
Protokoll 2012-06-14
§

63

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 2012-04-30 till och med 201206-04.
- Delegationsbeslut från räddningstjänsten, daterade från 2012-04-30 till och med 2012-06-04.
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 2012-06-14
§

64

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

Diarienummer
Sammanfattning
Beslutsunderlag
1. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2012-05-24; Avvisning av ansökan om tillstånd för bergtäkt på
fastigheten Ärnanäs 1:5.
2. Sotningstaxa Sävsjö kommun 2012-07-01--2013-03-31.
3. Taxa brandskyddskontroll i Sävsjö kommun 2012-07-01--2012-03-31.
4. Protokoll kommunstyrelsen 2012-06-05 § 104; Rekrytering av miljö- och byggchef.
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 2012-06-14
§

65

Delegationsordning för myndighetsnämnden
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer
Sammanfattning
Myndighetsnämnden har, i enlighet med Kommunallagen, rätt att uppdra åt medarbetare att
besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Ärenden som
exempelvis avser verksamhetens mål och inriktning eller som är av principiell beskaffenhet eller
av större vikt får dock inte delegeras. Revideringen av delegationsordningen görs med anledning
av arbets- och organisationsförändringar inom gatuenheten vid tekniska förvaltningen.
Beslutsunderlag
- Förslag till reviderad delegationsordning
Myndighetsnämnden beslutar
att fastställa förslaget till reviderad delegationsordning.
Motivering till beslutet
Delegationsordningen möjliggör en enklare och snabbare handläggning, framförallt gällande
rutinärenden samt ärenden av enklare slag. Revideringen görs efter arbets- och
organisationsförändringar inom gatuenheten vid tekniska förvaltningen.
Upplysning
Alla beslut som tas på delegation av myndighetsnämnden ska anmälas till och redovisas vid
nämndens nästkommande sammanträde.
Lagrum
Beslutet skickas till
Tekniska förvaltningen
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 2012-06-14
§

66

Remiss angående fortsatt nätkoncession på kraftledning
Fastighet
Sökande

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

Diarienummer

2011000745

Sammanfattning
Sökanden ansöker om en förlängning av nätkoncession på befintlig 40 kV-kraftledning mellan
Sävsjö och Nässjö.
Beslutsunderlag
- Inbjudan till samråd
- Samrådsunderlag
- Fotografier tagna 2011-11-29
- Ansökan om förlängning av nätkoncession
Myndighetsnämnden beslutar
att förorda att ledningen från transformatorstation på fastigheten Eksjöhovgård 8:33 till
transformatorstationen i kvarteret Liljan i Sävsjö tätort markförläggs samt
att i övrigt inte lämna några ytterligare synpunkter över sökandens förslag.
Motivering till beslutet
Luftledningar i närheten av bostäder och en starkt frekventerad friluftsanläggning med tillhörande
motionsspår bör undvikas. Flera bostäder ligger på mindre än 70 meters avstånd. Motionsspåren
används både sommar- och vintertid och ligger långa sträckor under luftledningen. Sammantaget
gör detta att ledningen framledes bör markförläggas från transformatorstation på fastigheten
Eksjöhovgård 8:33 till transformatorstation i kvarteret Liljan i Sävsjö.
Upplysning
Handlingarna har dnr 12-101290
Lagrum
Beslutet skickas till
Sökanden
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsavdelningen
Kultur- och fritidsförvaltningen

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2012-06-14
§

67

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 för tiden 2012-05-01 till 2012-12-16. 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
- Yttranden
Myndighetsnämnden beslutar
att avslå anmälan om uppställning av krossverk.
Motivering till beslutet
Buller och dammproblem kan uppstå för grannfastigheter.
Ansökan har skickats ut till närmast berörda intressenter för yttrande.
Tre intressenter har yttrat sig i ärendet och de är negativa till krossverket.
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 (besvärshänvisning)

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2012-06-14
§

68

Ansvarsutredning angående kostnaderna för MIFO fas 2 utredning
Fastighet

GÄSTGIVAREGÅRDEN 2:1

Fastighetsägare

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

Diarienummer

2012000127

Sammanfattning
Sökanden har drivit dels em kemtvätt dels en garnfärgeri på fastigheten. Verksamheterna lades
ner 1976.
Miljö- och byggförvaltningen har gjort en ansvarsutredning angående kostnaderna för en MIFO
(Metod för Inventering av Förorenade Områden) fas 2 utredning på fastighetn.
Beslutsunderlag
- Ansvarsutredning
Myndighetsnämnden beslutar
att kostnaderna för MIFO fas 2 utredningen på sökandens fastighet skall betalas av
fastighetsägaren.
Motivering till beslutet
Det finns en dom ifrån Miljööverdomstolen som anger att kostnaderna för undersökning skall
bekostat av verksamhetsutövaren även om huvuddelen av verksamheten och eventuell
markförorening har tillkommit före 1 juli1969.
Upplysning
Enligt Länsstyrelsens inventering från år 2004 av misstänkt förorenade områden i Sävsjö kommun
risklassas fastigheten i risklass 2.
Lagrum
Beslutet skickas till
Sökanden (besvärshänvisning)
Kurt Hjälmefjord

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2012-06-14
§

69

Prioriteringsgrunder för uppföljning av enskilda avlopp
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer
Sammanfattning
På grund av den personalsituation som finns på förvaltningen och att LOVA-bidraget ej får
användas för att följa upp underkända enskilda avlopp behövs en prioriteringsordning.
Beslutsunderlag
- Prioriteringsordning enskilda avlopp
- Utkast Gemensamma skyddsavstånd
Myndighetsnämnden beslutar
att tillstyrka förslaget till prioriteringsordning för undermåliga enskilda avlopp.
Motivering till beslutet
Förslaget innebär att inventerade enskilda avlopp kartläggs på samma sätt som tidigare men
endast de enskilda avlopp där där stor undermålighet konstateras aktivt följs upp.
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 2012-06-14
§

70

Uppförande av carport
Fastighet

TENDERN 2

Sökande

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

Diarienummer

2012000257

Sammanfattning
Sökanden önskar bygga till sitt garage med en carport. Carporten är tänkt att byggas till i
garagets förlägning. Placeringen innebär en avvikelse från detaljplan. Berörda sakägare har getts
möjlighet till att yttra sig. Ingen har haft något att erinra.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2012-06-01
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för uppförande av carports samt
att godkänna åtgärden som en mindre avvikelse från detaljplanen.
Motivering till beslutet
Uppförandet av carporten innebär en placering nära fastighetsgräns samt på prickmark. Det
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 avvikelsen kan anses vara förenlig med
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 2012-06-14
§

71

Uppförande av ostagad radiomast samt teknikhus
Fastighet

STIGÅSA 1:7

Sökande

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

Diarienummer

2012000258

Sammanfattning
Trafikverket vill uppföra en radiomast och ett teknikhus på fastigheten Stigåsa 1:7 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
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja byggolv för ostagad radiomast och teknikhus.
Motivering till beslutet
Försvarmakten har fått möjlighet till att yttra sig i ärendet och har inte haft något att erinra.
Myndighetsnämnden ställer sig positiv till trafikverkets intentioner och menar att bygglov kan
beviljas för åtgärden.
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
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 2012-06-14
§

72

Uppförande av skyltväxlare
Fastighet

BRYGGAREN 1

Sökande

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

Diarienummer

2012000525

Sammanfattning
Sökanden önskar att uppföra två stycken skyltväxlare på Sävsjö stadshotell. Skyltarna har en
storlek av cirka 12 kvadratmeter vardera och kommer att vara försedda med fast belysning.
Skyltarna är avsedda för reklam av lokala företag. Åtgärden innebär ingen avvikelse från gällande
detaljplan. Bedömingen görs utifrån god stadsbild och god helhetsverkan.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografi bilagt ansökan
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för skyltväxlare.
Motivering till beslutet
Skyltarna smälter väl in i byggnadens fasad och anpassar sig till fasadfärg samt att formspråket
följer byggnadens karaktär. Genom skyltarna får byggnaden en modernare framtoning som
indikerar en förändring i tiden.
Myndighetsnämnden ställer sig positiv till ansökan då skyltarnas placering och utformning berikar
miljön och ger en god stadsbild.
Upplysning
Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år
från dagen för beslutet om lov.
Ljusförhållandena i skyltarna ska hålla en tillfredsställande ljusstyrka. Ingen störande bländning
eller störande reflexer till omgivningen ska förekomma.
Lagrum
Plan- och byggförordningen (2011:338) 6 kap § 3
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 2012-06-14
§

73

Tillbyggnad av industriverksamhet
Fastighet

SÄVSJÖ 16:25

Sökande

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

Diarienummer

2012000282

Sammanfattning
Sökanden bedriver idag en verksamhet som bland annat tillverkar stålbalkar. Sedan eurokoderna
introducerades 2011 ställs det högre krav på hantering och lagring av svetsade
stålkonstruktioner. För att tillgodose dessa krav behöver verksamheten utökas med en lagerlokal.
Därav önskar sökanden göra en tillbyggnad på cirka 700 kvadratmeter till sin nuvarande
verksamhet. Industriverksamheten ligger inom sammanhållen bebyggelse. Grannar har fått
möjlighet till att yttra sig i ärendet.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2012-06-08
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för tillbyggnad av industriverksamhet.
Bengt Mattsson (kd) anmälde jäv och deltog inte i beslutet.
Motivering till beslutet
Verksamheten bedrivs inom ett område som omfattas av sammahållen bebyggelse. Grannar i
området har fått möjlighet att yttra sig i ärendet. Ingen har haft något att erinra.
Myndighetsnämnden menar att bygglov kan beviljas då verksamheten bedrivs i liten skala och
kan ske utan men avseende sundhet och lugn samt att berörda grannar inte har haft något att
erinra.
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
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 2012-06-14
§

74

Uppförande av carport
Fastighet

ENEKULLEN 1:24

Sökande

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

Diarienummer

2012000283

Sammanfattning
Sökanden önskar göra en tillbyggnad till sitt befintliga garage. Tillbyggnaden är en carport vars
avsikt är att förvara sökandens båt. Åtgärden innebär en avvikelse från detaljplan. Sakägare har
fått möjlighet till att yttra sig i ärendet.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Ritningar
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för uppförande av carport samt
att godkänna åtgärden som en mindre avvikelse från gällande detaljplan.
Motivering till beslutet
Uppförandet av carporten innebär en avvikelse från gällande detaljplan. Enligt gällande detaljplan
får ett uthus/gårdsbyggnad inte uppta större area än 40 kvadratmeter.Tillbyggnaden innebär att
begränsningen överskrids något. 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 samt 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 2012-06-14
§

75

Uppförande av förrådsbyggnad
Fastighet

TALGOXEN 17

Sökande

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

Diarienummer

2012000290

Sammanfattning
Förskolan Sörgården på fastigheten Talgoxen 17 är i behov av ett förråd för
barnvagnsuppställning. Enligt inlämnad ansökan kommer förrådet att placeras på prickmark mark som enligt detaljplanen ej får bebyggas. Sakägare har fått möjlighet till att få yttra sig i
ärendet.
Beslutsunderlag
- Ansökan
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för förrådsbyggnad samt
att godkänna åtgärden som en mindre avvikelsen från gällande detaljplan.
Motivering till beslutet
Uppförandet av förrådsbyggnaden 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
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 samt 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 2012-06-14
§

76

Uppförande av växthus samt förrådsbyggnad
Fastighet

HÄLSAN 16

Sökande

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

Diarienummer

2012000289

Sammanfattning
Natur- och miljöförskolan önskar uppföra ett växthus för odling till sin verksamhet. Verksamheten
är också i behov av en förrådsbyggnad till förvaring av cyklar och lekredskap. Åtgärden innebär
en avvikelse från detaljplanen. Grannar och sakägare har getts tillfälle till att yttra sig i ärendet.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för växthus och förrådsbyggnad samt
att godkänna åtgärden som en mindre avvikelse från detaljplanen.
Motivering till beslutet
Uppförandet av växthuset och förrådsbyggnaden 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
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 samt 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 2012-06-14
§

77

Uppförande av uterum
Fastighet

LUNDBY 1:65

Sökande

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

Diarienummer

2012000237

Sammanfattning
Sökanden önskar uppföra ett inglasat uterum till sitt bostadshus. Uterummets placering på delvis
prickad mark innebär en avvikelse från gällande detaljplan. Sakägare har getts möjlighet till att
yttra sig. Inga erinringar i ärendet har kommit in till miljö- och byggförvaltningen.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2012-06-01
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för uterum samt
att godkänna åtgärden som en mindre avvikelse från detaljplan.
Motivering till beslutet
Uppförandet av utrummet 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 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 samt 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 2012-06-14
§

78

Strandskyddsdispens för uppförande av ett enbostadshus.
Fastighet

FORSA 1:5

Sökande

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

Diarienummer

2012000299

Sammanfattning
Sökanden ansöker om dispens från gällande strandskyddsbestämmelser för uppförande av ett
enbostadshus på fastigheten Forsa 1:5. Det finns ett befintligt bostadshus på fastigheten som
familjen bor i idag. Huset som är uppfört senare delen av 1800-talet är i dåligt skick och behöver
genomgå en omfattande renovering. Kostnaden för renoveringen är marginell i förhållande till ett
nybyggt hus. Därav har sökanden för avsikt att riva det befintliga bostadshuset och uppföra ett
nytt bostadshus i lantlig stil.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier bifogade ansökan
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja strandskyddsdispens i enlighet med miljöbalkens kap 7 § 18 b för enbostadshus och
att befintlig tomtplatsavgränsning även skall gälla i fortsättningen.
Motivering till beslutet
Dispens ges i enlighet med miljöbalken, 7 kap § 18 c, då dispensen avser ett område som redan
tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte. Huset
kommer att uppföras i anslutning till befintliga hus vilket på så vis inte föranleder till en
ostrukturerad bebyggelse. Åtgärden kan 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 märkbart 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, 18b och 18c
Beslutet skickas till
Sökanden
Länsstyrelsen
Naturvårdsverket

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2012-06-14
§

79

Detaljplan för del av kvarteren Ställverket och Tällevad i Sävsjö
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer
Sammanfattning
Kommunen har fått en förfrågan från ägarna av de intilliggande fastigheterna om utökning av
tomtmarken. Utökningen kan ske genom att ett mellanliggande område, som utgör allmän
platsmark i gällande plan, ändras till kvartersmark. För att kunna utöka fastigheterna behöver
detaljplanen ändras.
Planförslaget har lämnats ut för samråd.
Beslutsunderlag
- Planbeskrivning
- Detaljplan
Myndighetsnämnden beslutar
att inte lämna någon erinran mot föreslagen detaljplan.
Motivering till beslutet
Upplysning
Planområdet ligger i Tällevadsområdet utmed Semaforvägen.
Lagrum
Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap § 13
Beslutet skickas till
Utvecklingsavdelningen, Samhällsbyggnadsenheten

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2012-06-14
§

80

Strandarbeten utförda vid Holmsjön
Fastighet

HOLMATORP 1:1
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer
Sammanfattning
Förvaltningen har mottagit en anmälan att grävningsarbeten har företagits vid Holmsjön utan att
söka strandskyddsdispens eller anmält till länsstyrelsen. En badplats har iordningställts.
Beslutsunderlag
Myndighetsnämnden beslutar
att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare beredning.
Motivering till beslutet
Upplysning
Lagrum
Miljöbalken 7 kap § 15 punkt 2
Miljöbalken 11 kap § 2 punkten 1 och miljöbalken 11 kap § 9 a
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 2012-06-14

Justering

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

Utdragsbestyrkande

