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Myndighetsnämnden
Protokoll 2012-08-22
§

81

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.
Av räddningstjänsten meddelade beslut om explosiva och brandfarliga varor.
Beslutsunderlag
- Delegationsbeslut från miljö- och byggförvaltningen, daterade från 2012-06-05 till och med 201208-13.
- Delegationsbeslut från räddningstjänsten, daterade från 2012-06-05 till och med 2012-08-13.
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 2012-08-22
§

82

Delgivningar
Fastighet
Sökande

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

Diarienummer
Sammanfattning
Beslutsunderlag
1. Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, 2012-06-13; Avslag på överklagan gällande
strandskyddsdispens på fastigheten Sjöberg 1:11.
2. Åklagarmyndigheten, 2012-06-13, Strafföreläggande om brott mot områdesskydd på
fastigheten Sisshemmet 1:2.
3. Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, 2012-06-18; Dom gällande strandskyddsdispens på
fastigheten Älmesås 1:4.
4. Kommunfullmäktige 2012-06-18 § 69; Återlämnande av handlingar.
5. Kommunfullmäktige 2012-06-18 § 70; Handlingsprogram - Skydd mot olyckor.
6. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2012-06-19; Gällande strandskyddsdispens på fastigheten
Äpplaryd 1:13.
7. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2012-06-19; Avslag av överklagandet angående
avloppslösning på fastigheten Vallsjö 2:10.
8. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2012-06-19; Föreläggande om komplettering av ansökan om
fortsatt bearbetningskoncession på fastigheten Hällaryd 8:1 och Stockaryd 14:1.
9. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2012-06-25; Förbud att använda gödselbrunn på fastigheten
Sanden 1:2.
10. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2012-06-27; Prövning av beviljad strandskyddsdispens på
fastigheten Forsa 1:5.
11. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2012-06-29; Förbud och föreläggande enligt livsmedelslagen.
12. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2012-07-12; Omprövning av länsstyrelsens beslut från den 29
juni avseende förbud och föreläggande enligt livsmedelslagen.
13. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2012-08-10; Omprövning av länsstyrelsens beslut från den
29 juni avseende förbud och föreläggande enligt livsmedelslagen.
14. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2012-07-05; Remiss angående anmälan om
vattenverksamhet på fastigheten Sävsjö 12:2 samt remissvar från Folke Mökander upprättat 201208-07.

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2012-08-22
15. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2012-07-19; Tillstånd till schaktning inom Stora Värmens
vattenskyddsområde på fastigheten Bjärknäs 1:3.
16. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2012-08-08; Meddelande om avslutat samrådsärende för
planerad vindkraftspark vid Hylte i Nässjö kommun.
17. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2012:27; Försurning och kalkning i Jönköpings län.
Verksamhetsberättelse 2011.
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 2012-08-22
§

83

Borttagning övergångsställen
Fastighet
Sökande

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

Diarienummer
Sammanfattning
För att ytterligare öka trafiksäkerheten i Sävsjö tätort bör fyra stycken övergångsställen tas bort.
Följande platser är aktuella:
Hjärtlandavägen, utanför Aleholmsskolan
Hjärtlandavägen/Parallellgatan, intill viadukten
Smedgatan/Parallellgatan, intill utfart till 127:an
Odengatan/Sturegatan, utanför förskolan Sörgården
Beslutsunderlag
- Kartbild med markering
Myndighetsnämnden beslutar
att godkänna borttagandet av de föreslagna övergångsställena.
Motivering till beslutet
Upplysning
Lagrum
Beslutet skickas till
Tekniska förvaltningen

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2012-08-22
§

84

Felskrivning i beslut 2012-04-12 § 35
Fastighet
Sökande

(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
- Protokoll 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 påbörjade i
samtliga kommunens tätorter senast 1 oktober 2012.
Motivering till beslutet
Följande text har ändrats i protokollet: genomförda. Istället är följande text inskrivet: påbörjade.
Tidigare uppgift till Myndighetsnämnden var felaktig. Då alla höglandskommuner samordnar
denna utredning med NTF så finns inget slutdatum för hastighetsförändringen. Vad vi vet i
dagsläget är att det kommer påbörjas 1/10 och beräknas pågå cirka 1 månad.
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
Beslutet skickas till
Tekniska förvaltningen
Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2012-08-22
§

85

Godkännande av parkeringsvakter inom Sävsjö kommun
Fastighet
Sökande

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

Diarienummer
Sammanfattning
Avtal har skrivits med Securitas angående parkeringsövervakning i Sävsjö kommun.
Beslutsunderlag
- Utbildningsbevis för parkeringsvakterna
Myndighetsnämnden beslutar
att de tre för nämnden redogjorda personer godkänns som parkeringsvakter.
Motivering till beslutet
De förslagna parkeringsvakterna har relevant utbildning.
Upplysning
Lagrum
Beslutet skickas till
Tekniska förvaltningen

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2012-08-22
§

86

Förslag till budget 2013
Fastighet
Sökande

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

Diarienummer
Sammanfattning
Förslag till driftbudget för 2013 har upprättats. Förslaget håller sig inom den utdelade ramen,
innebärande en besparing motsvarande en halv procent gentemot 2012 års nettoram.
Investeringbudget och plan för åren 2013-2017 har också upprättats.
Beslutsunderlag
- Förslag till driftbudget för 2013
- Förslag tll investeringsbudget/plan 2013-17
- Förslag till taxor för 2013
Myndighetsnämnden beslutar
att godkänna upprättat förslag till driftbudget för 2013 samt investeringsbudget och plan 2013-17
för myndighetsnämndens verksamhet och
att godkänna förslaget till taxor 2013 för nämndens verksamhetsområden.
Motivering till beslutet
Förslagen håller sig inom de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige beslutat.
Upplysning
Nämndens övergripande mål har anpassats efter utvecklingsstrategin i enlighet med direktiv från
kommunstyrelsen.
Lagrum
Beslutet skickas till
Budgetberedningen

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2012-08-22
§

87

Delegationsordning för myndighetsnämnden
Fastighet
Sökande

(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 större redaktionella förändringar.
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.
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 2012-08-22
§

88

Remiss från välfärdsrådet om nytt Välfärdspolitiskt program
Fastighet
Sökande

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

Diarienummer

302/2012-409

Sammanfattning
Ett utkast till nytt Välfärdspolitiskt program för Sävsjö kommun till tiden 2012-2016 har tagits fram.
Programmet ansluter i stora delar till "Utvecklingsstrategin för Sävsjö kommun 2011-2015, med
sikte på 2020".
Förslag till att mäta angivna målsättningar i utkastet bör anges i remisssvaret.
Beslutsunderlag
- Utkast till välfärdspolitiskt program
Myndighetsnämnden beslutar
att föreslå som mätbart mål för Målområde 5 "antal kg hushållsavfall per person och år" samt
att i övrigt inte ha några erinringar mot förslaget.
Motivering till beslutet
Upplysning
Lagrum
Beslutet skickas till
Välfärdsrådet

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2012-08-22
§

89

Remiss angående översyn av utvidgat strandskydd vid Skrapstadsjön.
Fastighet
Sökande

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

Diarienummer

346/2009-200

Sammanfattning
Länsstyrelsen har i mitten på 1970-talet fattat beslut om utvidgat strandskydd vid Skrapstadsjön i
Sävsjö kommun. Länsstyrelsen finner vid en genomgång av ärendet att några natur- eller
kulturvärden ej finns som motiverar det utvidgade strandskyddet.
Beslutsunderlag
- Remiss
- Karta
Myndighetsnämnden beslutar
ha inga erinringar mot förslaget om upphävandet av det utvigdade strandskyddet för
Skrapstadsjön.
Motivering till beslutet
Upplysning
Länsstyrelsen diarienummer för ärendet är 511-5116-12.
Lagrum
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2012-08-22
§

90

Detaljplan för del av kvarteret Kopparslagaren i Sävsjö
Fastighet
Sökande

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

Diarienummer
Sammanfattning
Det är angeläget att få fram attraktiv tomtmark för nya bostäder i Sävsjö. Föreslagen tomt är
mycket centralt belägen med god närhet till all service inom bekvämt gångavstånd. Samtidigt är
läget mycket attraktivt, lugnt och avskilt från störande verksamheter och trafik. Därför är den
föreslagna tomten väl lämpad för någon form av förtätad bostadsbebyggelse. Gärna hyresrätter
som kan uppföras eller kanske som trygghetsboende.
Planförslaget har lämnats ut för samråd.
Beslutsunderlag
- Planbeskrivning
- Detaljplan
Myndighetsnämnden beslutar
att inte lämna någon erinran mot föreslagen detaljplan.
Motivering till beslutet
Upplysning
Planområdet omfattar del av kvarteret Kopparslagaren.Det finns tre markeringar för eventuell
förorenad mark inom området. Den avfallsdeponi som finns markerad inom den föreslagna
detaljplanen är troligen felmarkerad. Förråd till flerfamiljshusen inom området är redan kraftigt
ombyggd. Vid en eventuell exploatering av området föreslås att en markundersökning utförs
framförallt vid före detta Lomells färgeri.
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 2012-08-22
§

91

Förhandsbesked för enbostadshus och garage
Fastighet

MÖCKLEHULT 1:10

Sökande

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

Diarienummer

297/2012-231

Sammanfattning
Sökanden önskar ett förhandsbesked gällande ett enbostadshus och ett garage på fastigheten
Möcklehult 1:10. Fastigheten ligger inom ett område som omfattas av en kulturhistorisk utredning
gjord 1987. I den framgår det att befintlig bebyggelse samt landskapet har en typiskt småländsk
karaktär. Länsstyrelsen har därigenom givits möjlighet att yttra sig i ärendet tillsammans med
berörda grannar. Enligt länsstyrelsen föreligger ur kulturmiljösynpunkt inga hinder för planerad
byggnation. Två yttranden från grannar har kommit in till miljö- och byggförvaltningen.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2012-08-17
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja förhandsbesked för ett enbostadshus och garage 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 och garage på den aktuella platsen.
Myndighetsnämnden menar att platsen för byggnation och byggnadens utformning är lämplig
med hänsyn till landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen.
Enskild avloppsanläggning 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) 9 kap §§ 17-18
Beslutet skickas till
Sökanden
Sakägare

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2012-08-22
§

92

Förhandsbesked för ett fritidshus
Fastighet

SISSHEMMET 1:2

Sökande

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

Diarienummer

309/2012-231

Sammanfattning
Sökanden önskar placera en byggbarack vid Svinasjön på fastigheten Sisshemmet 1:2, till att
tjäna som familjens fritidshus. Baracken kommer att förses med ett tillbyggt soldäck samt ett
utedass. Placering av barack samt utedass kommer att befinna sig utanför strandskyddat
område. Berörda grannar har fått möjlighet till att yttra sig i ärendet. Ingen har haft något att erinra.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2012-08-20
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja sökandens ansökan om förhandsbesked för ett fritidshus.
Motivering till beslutet
Nämnden finner inga hinder för lokalisering av en fritidshus på den aktuella platsen.
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) 9 kap §§ 17-18
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 2012-08-22
§

93

Uppförande av vedförråd/garage
Fastighet

SMÖRBLOMMAN 17

Sökande

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

Diarienummer

317/2012-231

Sammanfattning
Sökanden önskar uppföra en komplementbyggnad i form av ett vedförråd med vidhängt garage.
Åtgärden innebär en avvikelse från gällande detaljplan. Grannar har fått tillfälle att yttra sig i
ärendet. Ingen har haft något att erinra.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2012-08-20
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för uppförande av vedförråd/garage på fastigheten Smörblomman 17 och
att godkänna åtgärden som en mindre avvikelse från detaljplanen.
Motivering till beslutet
Uppförandet av vedförrådet/garaget innebär en placering nära fastighetsgräns samt 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 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 (24)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2012-08-22
§

94

Uppförande av uterum
Fastighet

STOCKARYD 23:14

Sökande

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

Diarienummer

190/2012-231

Sammanfattning
Sökande önskar uppföra ett inglasat uterum. Åtgärden innebär en avvikelse från gällande
detaljplan. Inför nämndens sammanträde i juni gjordes en fotodokumentation då det visade sig att
uterummet redan fanns på plats. Ärendet återremitterades för vidare utredning. Enligt uppgift från
sökanden är uterummet uppfört innan nya PBL (2010:900) introducerades.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2012-05-09
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för inglasat uterum i efterhand,
att godkänna åtgärden som en mindre avvikelse från detaljplanen samt
att utfärda en byggnadsavgift på 9434 kronor.
Motivering till beslutet
Det överskridande av maximal byggnadsarea enligt gällande detaljplan som uppförandet av
uterummet innebär kan godkännas som en liten avvikelse från planen. Berörda grannar har i ett
tidigare skede beretts möjlighet till att yttra sig i ärendet. Ingen har haft något att erinra.
Myndighetsnämnden menar vidare att avvikelsen också kan anses vara förenlig med
detaljplanens syften.
Upplysning
Uterummet är enligt sökanden uppfört innan nya plan- och bygglagen (2010:900) introducerades.
En byggnadsavgift enligt gamla plan- och bygglagen (1987:10) tas ut för olovligt byggande.
Lagrum
Plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap. §§ 2, 31b
Plan- och bygglagen (2010:900) övergångsbestämmelser pkt 3.
Plan- och bygglagen (1987:10) 10 kap. §4
Beslutet skickas till
Sökanden

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 17 (24)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2012-08-22
§

95

Utökning av parkeringsplats
Fastighet

SKRUVEN 1

Sökande

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

Diarienummer

321/2012-233

Sammanfattning
Sökanden önskar utöka befintlig parkeringsplats på fastigheten Skruven 1. Verksamheten som
bedrivs på området befinner sig i ett expansivt läge vilket innebär möjligheter för fler anställda. På
området råder då platsbrist för parkeringsmöjligheter. Åtgärden innebär en avvikelse från
gällande detaljplan. Sakägare har fått möjlighet till att yttra sig.
Beslutsunderlag
- Ansökan.
- Fotogarfier tagna 2012-08-16
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för utökning av parkeringsplats samt
att godkänna åtgärden som en mindre avvikelse från detaljplanen.
Motivering till beslutet
En utökning av befintlig parkeringsplats 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 sakägare inte har haft något att erinra samtidigt som
avvikelsen kan anses vara förenlig med planens syften.
Upplysning
Parkeringsplatsen ska inte inkräkta på den säkerhetszon, 8 meter från vägkant, som ligger
parallellt utmed länsväg 761.
Lagrum
Plan- och byggförordningen (2011:338) 6 kap. § 1 pkt. 8.
Plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap. § 31b.
Beslutet skickas till
Sökanden
Trafikverket

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 18 (24)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2012-08-22
§

96

Uppförande av fritidshus
Fastighet

ÄLMESÅS 1:4

Sökande

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

Diarienummer

731/2011-231

Sammanfattning
Sökanden önskar uppföra ett fritidshus/gäststuga på cirka 30 m2 vid Linnesjön. Huset kommer
inte att förses med vatten eller avlopp.
Sökanden har i ett tidigare skede ansökt om strandskyddsdispens och fått den godkänd samt
laga kraftvunnen.
Berörda i området har fått tillfälle till att yttra sig. Två yttrande har kommit in till miljö- och
byggförvaltningen.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2011-12-13
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för uppförande av fritidshus.
Motivering till beslutet
Nämnden finner inga hinder för nybyggnation av ett fritidshus på den aktuella platsen.
Upplysning
Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år
från dagen för beslutet om lov.
Myndighetsnämnden gör ingen bedömning i civilrättsliga frågor.
Lagrum
Plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap. § 2.
Beslutet skickas till
Sökanden
Sakägare

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 19 (24)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2012-08-22
§

97

Remiss från Nässjö kommun över anmälan om byggnation av tre vindkraftverk vid
Hägganäs
Fastighet
Sökande

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

Diarienummer

43/2009-427

Sammanfattning
Sökanden avser att uppföra och driva tre vindkraftverk vid Hägganäs Nässjö kommun.
Vindkraftverken kommer att ligga cirka en halv kilometer väster om Sävsjö kommungräns på
höjderna norr om Vallsjön strax utanför vattenkyddsområdet.
Beslutsunderlag
- Handlingar
- Protokoll tillstånds och myndighetsnämnden 2009-03-05 § 26
Myndighetsnämnden beslutar
att avge följande yttrande:
Stor vikt skall läggas vid att vindkraftverken smälter in i skoglandskapet och att kulören på verken
skall vara neutral mot omgivningen
Motivering till beslutet
Cirka 5,5 kilometer rakt söder om den förslagna platsen för vindkraftverken finns Vallsjö gamla
kyrka, en av njudungskyrkorna, byggd på början av 1100-talet. Kyrkan ligger på en höjd i den
södra ändan av Vallsjön med direkt utsikt över sjön. Kyrkan är kulturminnesmärkt och området
kring kyrkan är ett riksintresse för kultur.
Upplysning
Vindkraftverkens navhöjd föreslås bli mellan 95-110 meter, rotordiametern mellan 82-100 meter,
totalhöjden kommer att understiga 150 meter och märkeffekten mellan 2-3 megawatt.De tre
verken förväntas ge 15 miljoner kWh/år. Det motsvarar hushållsel till cirka 7 500 personer.
Lagrum
Beslutet skickas till
Miljö- och byggkontoret Nässjö kommun

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 20 (24)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2012-08-22
§

98

Remiss från Länsstyrelsen över MIFO fas 2-utredning
Fastighet

RÖRVIK 1:158

Sökande

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

Diarienummer

377/2012-423

Sammanfattning
Länsstyrelsen har förelagt Rörvik Timber Rörvik att utföra en MIFO fas 2-utredning både på sin
nuvarande och gamla plats.
Utredningen visar att det finns föroreningar i mark och grundvatten på den befintliga platsen.
Beslutsunderlag
- MIFO-utredningen
- Egenkontrollprogram Fållekullsgölen
- Länsstyrelsens beslut om tillstånd för Rörviks Trä AB daterat 1996-07-15
Myndighetsnämnden beslutar
att sanering skall ske snarast av den oljeförorening i mark och grundvatten som är kartlagd och
att egenkontrollprogram för utsläppet av dagvatten från Fållekullsgölen till Allgunnen fastställs.
Motivering till beslutet
Allgunnen är dricksvattentäkt för Rörviks samhälle och delvis för Lammhults samhälle.
Utsläppet av dagvatten från Rörviks Timbers tomt och delvis Rörviks samhälle går till Allgunnen
via Fållekullsgölen.
Upplysning
Länsstyrelsen vill ge er möjlighet att ta del av samt inkomma med eventuella synpunkter på den
bilagda utredningen. Vi vill att ni särskilt tar ställning till
- behov av ytterligare utredningar och undersökningar samt
- behov av framtida kontroll inom området.
I Rörviks Trä AB:s tillståndsbeslut från Länsstyrelsen daterat 1996-07-15 finns en möjlighet för
Rörviks Trä AB att deponera bark inom sågverksområdet.
Lagrum
Beslutet skickas till
Tekniska förvaltningen
Länsstyrelsen

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2012-08-22
§

99

Brev från fastighetsägare angående enskilda avloppsinstallationen
Fastighet

BRUNSERYD 1:3

Sökande

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

Diarienummer

612/2011-424

Sammanfattning
Sökanden har fått förelagt sig att ej få använda befintlig enskilda avloppsinstallation på
fastigheten efter den 1 oktober 2012.
Föreläggandet föreskriver också att hög skyddsnivå skall gälla för den nya anläggningen.
Beslutsunderlag
- Brev
Myndighetsnämnden beslutar
att återremitera ärendet till miljö- och byggförvaltningen för vidare handläggning.
Motivering till beslutet
Upplysning
Lagrum
Beslutet skickas till
Sökanden

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 22 (24)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2012-08-22
§

100

Strandarbeten utförda vid Holmsjön
Fastighet

HOLMATORP 1:1

Sökande

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

Diarienummer

333/2012-422

Sammanfattning
Förvaltningen har mottagit en anmälan om att grävningsarbeten har företagits vid Holmsjön utan
att söka strandskyddsdispens eller anmält till länsstyrelsen. En badplats har iordningställts.
Beslutsunderlag
- Anmälan
- Kartor
- Fotografier
- Brev till fastighetsägare
- Svar från fastighetsägare
Myndighetsnämnden beslutar
att inte åtalsanmäla för misstanke om brott mot miljöbalken.
Per-Otto Ivarsson (s) reserverar sig mot beslutet.
Motivering till beslutet
Nämnden anser att åtgärderna inte bryter mot miljöbalkens regler.
Upplysning
Besök på platsen har gjorts.
Lagrum
Miljöbalken 7 kap § 15
och 11 kap § 9a
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 2012-08-22
§

101

Namngivning av gata/väg
Fastighet
Sökande

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

Diarienummer
Sammanfattning
I samband med byggnationen av biogasanläggningen med dess tillhörande gasförråd vid
Djupadal har behovet uppkommit att få en belägenhetsadress satt i form av en gatuadress och
nummer med tillhörande gatuskyltning. Önskemål har framförts direkt från verksamhetsutövarna.
Beslutsunderlag
- Karta med vägsträckning markerad
Myndighetsnämnden beslutar
att namnge den aktuella vägsträckningen enligt föredragen karta till "Alehögsvägen".
Motivering till beslutet
Upplysning
I samband med en del tidigare anläggningsarbeten påträffades en större kvadratisk sten som
ursprungligen var lagd över Hägneån. Denna användes som bro för både hästar och vagnar på
1800-talet och tidigare. Benämningen på denna sten har angetts till Alehögsten. Med
ovanstående som grund kan namngivningen ges en historisk bakgrund.
Lagrum
Beslutet skickas till
Gatuavdelningen, Tekniska förvaltningen.
Kart-o GIS, Miljö- o byggförvaltningen

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2012-08-22

Justering

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

Utdragsbestyrkande

