Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Myndighetsnämnden i Sävsjö kommun

2011-01-18

Plats och tid

Kommunalhuset, Vrigstadsrummet 2011-01-18

Beslutande

Ordinarie ledamöter:

13:00 - 16:30

Ingvar Svensson (c)
Bo Nilvall (m)
Bengt Mattsson (kd)
Per-Otto Ivarsson (s)
Hazze Eklöf (s)
Peter-Jörgen Svensson (kd)
Jan-Ove Fransson (m)
Övriga deltagare

Magdalena Gustafsson, sekreterare
Michael Wirestam, miljö- och byggchef
Bo Christensson, räddningschef
Folke Mökander, miljösamordnare, §§ 7-10
Anders Griph (kd)

Utses att justera

Bo Nilvall (m)

Justeringens
plats och tid

Kommunalhuset, 2011-01-18 kl. 16.30.

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

1 - 15

Magdalena Gustafsson, sekreterare
Ordförande
Ingvar Svensson (c)
Justerande
Bo Nilvall (m)

Anslag/ Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Myndighetsnämnd

Sammanträdesdatum

2011-01-18

Datum för
anslags uppsättande

2011-01-19

Förvaringsplats
för protokolet

Tillstånds- och myndighetsnämndens kansli

Datum för
anslags nedtagande

Underskrift
Magdalena Gustafsson, sekreterare
Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Sida 2 (17)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2011-01-18
§

1

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

Diarienummer
Sammanfattning
Av miljö- och byggförvaltningen meddelade beslut gällande värmepumpsanläggningar,
livsmedelsärenden, avloppsanläggningar, hantering av brandfarlig vara, byggärenden samt beslut
om investeringsanslag - ombudgetering.
Av miljö- och byggförvaltningen meddelade beslut om godkännande av förrättning.
Beslutsunderlag
- Delegationsbeslut från miljö- och byggförvaltningen, daterade från 2010-12-07 till och med 201101-10.
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 2011-01-18
§

2

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

Diarienummer
Sammanfattning
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktige 2010-12-14 § 62; Överenskommelse om fastighetsreglering gällande
Gästgivaregården 1:96 och 1:197.
2. Kommunfullmäktige 2010-12-14 § 63; Överenskommelse om fastighetsreglering gällande
Vrigstad 3:27 och 3:83.
3. Kommunfullmäktige 2010-12-14 § 67; Nybyggnation i kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö.
4. Kommunfullmäktige 2010-12-14 § 68; Antagande av detaljplan Rörviks småbåtshamn.
5. Sävsjö energi AB 2010-12-16; Stoftmätningar Smedgatan och Hantverkaregatan.
6. Växjö Tingsrätt, miljödomstolen, 2010-12-17; Slutligt beslut gällande tillstånd till miljöfarlig
verksamhet avseende biogasanläggning.
7. Trafikverket, 2010-12-21; Protokoll gällande indragning från allmänt underhåll av väg 767.
8. Växjö Tingsrätt, miljödomstolen, 2010-12-17; Dom gällande överklagan av beslut avseende
strandskyddsdispens på fastigheten Vallsjö 4:2.
9. Ansökan om bidrag för lokala vattenvårdsprojekt, 2011-01-17; Vallsjöns tillflöden - ett
helhetsgrepp som minimerar kväve och forsfor till havet.
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 2011-01-18
§

3

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. I den föreslagna delegationsordningen har mindre ändringar
och tillägg gjorts i förhållande till tidigare version. En mindre textredigering har också gjorts med
anledning av nämndens namnändring vid årsskiftet.
Beslutsunderlag
- Förslag till delegationsordning
Myndighetsnämnden beslutar
att fastställa förslaget till 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 skall anmälas till och redovisas vid
nämndens nästkommande sammanträde.
Lagrum
Kommunallagen kap 6 § 33
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 2011-01-18
§

4

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

Diarienummer
Sammanfattning
Dokumenthanteringsplanen ersätter tidigare plan som enbart har berört miljö- och
byggförvaltningens verksamhetsområden. Den nya planen innefattar även räddningstjänstens
område. I samband med förändringen har planen också utökats med ytterligare handlingar
avseende miljö- och byggförvaltningens verksamhetsområden.
Beslutsunderlag
- Dokumenthanteringsplan för myndighetsnämnden
Myndighetsnämnden beslutar
att fastställa förslaget till dokumenthanteringsplan för myndighetsnämnden.
Motivering till beslutet
Dokumenthanteringsplanen visar hur länge en handling skall lagras samt om och i så fall när den
skall grallras samtidigt som den möjliggör gallring bland befintliga dokument.
Upplysning
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 2011-01-18
§

5

Riktlinjer för det administrativa och övergripande arbetet på miljö- och
byggförvaltningen
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer
Sammanfattning
Riktlinjerna omfattar det administrativa och förvaltningsövergripande arbetet på miljö- och
byggförvaltningen. De omfattar också de genomgripande verksamhetsöverskridande arbetssätt
som finns inom förvaltningen.
Revideringen görs då vissa förändringar i kommunens organisation och arbetssätt har skett från
årsskiftet i samband med ny mandatperiod.
Beslutsunderlag
- Förslag till reviderade riktlinjer för det administrativa och övergripande arbetet på miljö- och
byggförvaltningen.
Myndighetsnämnden beslutar
att anta det reviderade förslaget till riktlinjer för det administrativa och övergripande arbetet på
miljö- och byggförvaltningen.
Motivering till beslutet
Riktlinjerna har till syfte att säkerställa att arbetet inom miljö- och byggförvaltningen verksamhetsoch ansvarsområden sker enligt fastställda rutiner.
Upplysning
Lagrum
Beslutet skickas till

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 7 (17)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2011-01-18
§

6

Tillsynsplan 2011
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer
Sammanfattning
Tillsynsplanen redovisar tillsynsbehovet enligt miljöbalken, livsmedels- och
smittskyddslagstiftningen samt kontroll av kalkningsverksamheten. Planen redovisar nämndens
bedömning av det samlade tillsynsbehovet och de prioriteringar som behöver utföras i förhållande
till nuvarande antalet inspektörer.
Beslutsunderlag
- Förslag till tillsynsplan 2011
Myndighetsnämnden beslutar
att fastställa tillsynsplanen för 2011.
Motivering till beslutet
Myndigheten skall för sina ansvarsområden inom miljöbalkens och område för varje
verksamhetsår upprätta en samlad tillsynsplan. Enligt livsmedelslagen skall det också finnas en
tillsynsplan.
Upplysning
Tillsynsplanen är uppdelad i två delar, dels en beskrivande del och dels en sammanställning i
siffror. Planen är gjord efter de sexton miljömålen och därefter övrig verksamhet såsom
livsmedels- och kalkningsverksamheten.
Lagrum
Förordningen om tillsyn enligt miljöbalken § 7
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 2011-01-18
§

7

Taxa för tillstånd och tillsyn av brandfarliga och explosiva varor
Fastighet
Sökande

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

Diarienummer
Sammanfattning
Riksdagen beslutade under hösten 2010 om ny lag om brandfarliga och explosiva varor. Lagens
syfte är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom
som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor.
Tillståndshanteringen beträffande explosiva varor flyttades i samband med förändringen på
lagstiftningssidan över från polismyndigheten till kommunerna. Miljö- och byggförvaltningen har
tidigare hanterat tillståndsärenden för brandfarlig vara medan räddningstjänsten har hanterat
tillsynen. I samband med de nämnda förändringarna har tidigare beslutats att räddningstjänsten
skall handlägga både tillstånd och tillsyn enligt den nya lagstiftningen. Med anledning av
förändringarna måste taxan anpassas.
Beslutsunderlag
- Förslag till taxa för tillstånd och tillsyn av brandfarliga och explosiva varor
Myndighetsnämnden beslutar
att anta förslaget till taxa för tillstånd och tillsyn av brandfarliga och explosiva varor och
att föreslå kommunfullmäktige att faställa taxan.
Motivering till beslutet
Upplysning
Lagrum
Lagen om brandfarliga och explosiva varor § 27
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2011-01-18
§

8

Föreläggande om utredning avseende bräddningar vid Stockaryds
avloppsreningsverk
Fastighet

STOCKARYD 1:87

Verksamhetsutövare

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

Diarienummer

457/2010-427

Sammanfattning
Miljö- och byggförvaltningen gjorde ett tillsynsbesök på huvudpumpstationen i Stockaryd, som
tillhör Stockaryds avloppsreningsverk på fastigheten Stockaryd 1:87, 18 augusti 2010.
Anledningen till besöket var bland annat att det regnade mycket i början av augusti. I samband
med detta hade VA-enheten meddelat miljö- och byggförvaltningen att de fått brädda mycket
avloppsvatten eftersom avloppsreningsverket i Stockaryd inte kunde ta hand om och rena allt
spillvatten.
Vattnet som avloppsreningsverket inte kan ta emot avleds till en huvudpumpstationen där det
bräddas ut i kanalen i Stockaryd som mynnar ut i en bäck från Ärnanäsasjön och Ljungaån som
tillhör Lagans avrinningsområde.
Enligt inrapporterade uppgifter genomgår det bräddade vattnet inte någon behandling. Under
besöket fanns det tydliga spår av att orenat avloppsvatten runnit ut i kanalen i Stockaryd.
Beslutsunderlag
- Rapport tillsynsbesök 2010-08-28
- Fotografier tagna 2010-11-23
Myndighetsnämnden beslutar
att förelägga Sävsjö kommun, orgnr 212000-0563, om att senast den 1 maj 2011 utföra följande
utredningar avseende bräddningarna vid Stockaryds avloppsredningsverk på fastigheten
Stockaryd 1:87:
1. Sammanställa beräknade årliga utsläpp av näringsämnen i form av totalfosor från nödutloppet
vid huvudpumpstationen i Stockaryd till kanalen, som går mot Ljungaån, under år 2009 och 2010
samt göra en bedömning av hur recipienten påverkats av utsläppen.
2. Redovisa tekniska möjligheter för att minimera utsläppen av avloppsvatten från nödutlopp i
huvudpumpstationen i Stockaryd. Detta redovisas tillsammans med miljöeffekter, översiktlig
kostnadsanalys samt tidplan för respektive alternativ.
Motivering till beslutet
Det vatten som idag bräddas vid avloppspumpstationen genomgår inte någon form av rening
vilket är oacceptabelt. Vid miljö- och byggförvaltningens tillsynsbesök fanns också tydliga spår av
orenat avloppsvatten i kanalen i Stockaryd.
Myndighetsnämnden anser att det är angeläget att Sävsjö kommun och tekniska förvaltningen
snarast utreder möjligheterna att minska utsläppen från nödavloppet vid Stockaryds
huvudpumpstation för att möjliggöra en uppfyllelse av målet god ekologisk status för de aktuella
vattenförekomsterna.
Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2011-01-18
Tekniska förvaltningens VA-avdelning bedömer också i sin utredning att det tyder på att
bräddningarna från huvudpumpstationen vid Stockaryds avloppsreningsverk påverkar den
ekologiska statusen för recipienten negativt. Senast år 2015 ska den ekologiska statusen som
utgörs delvis av näringsämnen minst uppgå till god (klass 4).
Upplysning
Tekniska förvaltningens VA-avdelning har i skrivelse till miljö- och byggförvaltningen uppgett att
den beräknade volymen av bräddningarna under 2010 uppgår till knappt 28 000 kubikmeter.
Bäcken från Hägnaån, som rinner från Djupadalsverket till kanalen från Stockaryd, bäcken från
Ärnanäsasjön samt bäcken från Ärnansäassjön till bäcken till Hägnaån som går ihop till utloppet i
Ljungaån är enligt vattenmyndigheten klassade till måttlig ekologisk status med risk för att inte
uppnå god ekologisk status till 2015 på grund av morfologiska, grävningar som inte är naturliga,
förändringar och förhöjda halter av fosfor.
Lagrum
Miljöbalken kap 2 §§ 3 och 8 samt kap 26 §§ 9, 14, 19, 21 och 22
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen (besvärshänvisning)
Tekniska förvaltningen

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 11 (17)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2011-01-18
§

9

Strandskyddsdispens för fritidshus med altandäck
Fastighet

SISSHEMMET 1:2

Sökande

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

Diarienummer

601/2010-231

Sammanfattning
Sökanden ansöker om strandskyddsdispens för ett fritidshus med altandäck vid Svinasjöns södra
spets. De sökta åtgärderna ska placeras alldeles intill sjön, i område med omkringliggande
åkermark.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2010-11-05
Myndighetsnämnden beslutar
att inte bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna i enlighet med miljöbalkens kap 7 § 18
b för uppförande av fritidshus med altandäck inom strandskyddat område och
att inte bevilja bygglov för uppförande av fritidshus med altandäck.
Motivering till beslutet
Myndighetsnämnden finner inga särskilda skäl enligt miljöbalken för dispens från
strandskyddsreglerna. Någon strandskyddsdispens för fritidshuset med altandäck kan därmed
inte beviljas.
Upplysning
Strandskyddsdispensen söks i efterhand. Tillstånds- och myndighetsnämnden fick kännedom om
byggnationen hösten 2010. Vid inspektion på platsen 5 november konstaterade miljö- och
byggförvaltningen att ett fritidshus med altan uppförts vid Svinasjön utan vare sig
strandskyddsdispens eller bygglov. Nämnden behandlade ärendet 18 november 2010 och
beslutade då att åtalsanmäla fastighetsägarna för misstanke om brott mot miljöbalken.
Lagrum
Miljöbalken kap 7 § 18
Plan- och bygglagen kap 8 § 1
Beslutet skickas till
Sökanden (Besvärshänvisning)
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 2011-01-18
§

10

Anmälan av djurhållning enligt miljöbalken
Fastighet

HYLLETOFTA 3:10

Sökande

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

Diarienummer

652/2010-427

Sammanfattning
Sökanden har köttproduktion som genom utbyggnad av djurstallet har överskridit 100 djurenheter.
Beslutsunderlag
- Anmälan
Myndighetsnämnden beslutar
att sökanden inte har en verksamhet som har betydande miljöpåverkan,
att förelägga sökanden enligt miljöbalken kap 26 § 9 och kap 2 § 3 om följande
försiktighetsåtgärder för sin verksamhet:
1. Spridning av gödsel får inte ske närmare dricksvattenbrunn än 25 meter. Vid hög
grundvattenyta eller kuperad terräng skall ett större skyddsavstånd tillämpas. I tveksamma fall bör
samråd med tillsynsmyndigheten ske.
2. Anordningar till skydd mot ofrivilliga utsläpp vid hantering och lagring av oljor och andra
miljöfarliga kemikalier inklusive farligt avfall skall finnas. Förvaring får inte ske i utrymme med
golvbrunnar utan skall ske så att eventuellt spill och läckage kan tas omhand. Lagrings och
uppställningsplatser för vätskeformiga produkter skall invallas på ett sådant sätt att minst volymen
av den största behållaren samt 10 % av övrig lagrad volym kan innehållas i invallningen. Om
förvaring sker utomhus, skall invallningen förses med skärmtak eller liknande anordning till skydd
mot regnvatten. Förvaring skall ske på sådant sätt att tillträde förhindras för obehöriga.
Ovanstående åtgärd skall vara utförd innan den 15 augusti 2011.
Motivering till beslutet
När över 100 djurenheter finns på en gård inträder anmälningsplikten enligt miljöbalken.
Upplysning
Sökanden kan idag ha upp till 117 djurenheter.
Avgiften för prövning av ärendet är 1400 kronor.
Lagrum
Miljöbalken kap 9 § 6
Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd §§ 21, 25, 26, 26a och 27.
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 2011-01-18
§

11

Yttrande över ansökan om förnyelse av nyttoparkeringstillstånd
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer

15/2011-319

Sammanfattning
Jönköpings Länstrafik AB har sedan ett antal år tillbaka tillstånd att parkera inom Jönköpings län
under högst tre timmar i följd där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden. Tillståndet
gäller i samband med löpande service och underhåll av hållplatsutrustning,
biljettkontrollverksamhet och vid upprätthållande av ordning. Jönköpings Länstrafik AB ansöker
nu hos länsstyrelsen om förnyelse av befintligt tillstånd då detta gäller till och med 31 mars 2011.
Länsstyrelsen har begärt myndighetsnämndens yttrande över ansökan.
Beslutsunderlag
- Begäran om yttrande över ansökan om förnyelse av nyttoparkeringstillstånd, 2011-01-04
Myndighetsnämnden beslutar
att inte lämna någon erinran mot ansökan om förnyelse av nyttoparkeringstillstånd.
Motivering till beslutet
Upplysning
Lagrum
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
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 2011-01-18
§

12

Uppförande av industrihall och skärmtak
Fastighet

GÄSTGIVAREGÅRDEN 1:232

Sökande

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

Diarienummer

22/2011-232

Sammanfattning
Sökanden vill uppföra en industrihall samt ett skärmtak för sin verksamhet på en industrifastighet i
utkanten av Vrigstad. Industrihallen blir fristående medan skrämtaket placeras mot befintligt
hyvleri. Skärmtakets byggnadshöjd blir nära nio meter vilket innebär en avvikelse från gällande
detaljplan.
Beslutsunderlag
- Ansökan
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för uppförande industrihall och skärmtak samt
att godkänna åtgärden som en mindre avvikelse från detaljplan.
Motivering till beslutet
Myndighetsnämnden finner inga hinder för byggnationen som kan anses förenlig med
detaljplanens syften och godkännas som en mindre avvikelse.
Upplysning
Gällande detaljplan från 1971 anger industriändamål med en maximal byggnadshöjd om 6,0
meter på berörd fastighet.
Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutas inom fem år från
dagen för beslutet om lov.
Lagrum
Plan- och bygglagen kap 8 § 1
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 2011-01-18
§

13

Schaktning för byggnation av biogasanläggning samt anläggande av jordvall
Fastighet

EKSJÖHOVGÅRD 7:1

Sökande

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

Diarienummer

135/2010-238

Sammanfattning
Sökanden ansöker om mark- och schaktlov för grundläggning inför kommande byggnation av
biogasanläggning. I samband med schaktningen ansöks också om att anlägga en vall av
jordmassorna i områdets östra kant mot en befintlig naturstig. Vallen kommer att vara 1,5 till två
meter hög, i första hand bestå av befintliga massor, och anläggas för att avgränsa mot våtmarken
intill Djupadals avloppsreningsverk.
Beslutsunderlag
- Ansökan
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja lov för schaktning för byggnation av biogasanläggning samt anläggande av jordvall.
Motivering till beslutet
Myndighetsnämnden finner inga hinder för schaktning samt anläggande av jordvall. Vallen får en
avgränsande och positiv effekt mot våtmarken intill Djupadals avloppsreningsverk. Bygglov för
uppförandet av biogasanläggningen i sig kan inte beviljas förrän MSB har yttrat sig över ansökan.
Upplysning
Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutas inom fem år från
dagen för beslutet om lov.
Fullständig ansökan om bygglov för uppförande av biogasanläggning har inkommit till nämnden.
Denna har remitterats till MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, för yttrande.
Lagrum
Plan- och bygglagen kap 8 § 9
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 2011-01-18
§

14

Uppförande av kalvstall
Fastighet

LJUNGA 2:4

Sökande

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

Diarienummer

630/2010-233

Sammanfattning
Sökanden önskar uppföra ett kalvstall med öppna boxar intill befintlig ladugård i Norra Ljunga.
Området ligger inom riksintresse för kulturmiljö. Inför byggnationen av ladugården genomfördes
en arkeologisk förundersökning på platsen och med hänsyn till det har länsstyrelsen inte haft
något att erinra mot uppförandet av kalvboxarna ur kultur- och fornlämningssynpunkt.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Yttrande från länsstyrelsen 2010-11-25
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för uppförande av kalvstall.
Motivering till beslutet
Myndighetsnämnden finner inga hinder mot byggnationen då länsstyrelsen inte haft några
invändningar mot ansökan. Kalvstallet placeras dessutom bakom ladugården i förhållande till
Norra Ljunga by och får därmed en undanskymd plats som gör att övrig byggnation inte påverkas
i någon större utsträckning.
Upplysning
Inom Norra Ljunga finns områdesbestämmelser med utökad bygglovplikt för bland annat
jordbruks- och ekonomibyggnader, främst med anledning av att området också är klassat som
riksintresse för kulturmiljö. Den utökade bygglovplikten är befriad från bygglovavgifter eftersom
lovplikten i första hand är tillkommen för att tillgodose ett allmänt intresse.
Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutas inom fem år från
dagen för beslutet om lov.
Lagrum
Plan- och bygglagen kap 8 § 6
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 2011-01-18
§

15

Införande av hjärtstoppsassistans för räddningsstyrkan i Sävsjö
Fastighet
Sökande

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

Diarienummer
Sammanfattning
I budgetarbetet inför 2011 förslog nämnden om införande av hjärtstoppsassistans för
räddningstjänstens styrka i Sävsjö. Detta finns sedan tidigare för styrkan i Stockaryd. För
införande äskades om 50 tkr för investering i utrustning, bland annat för defibrilator och
skyddskläder. Utöver detta äskades också om 60 tkr till driftbudgeten för att täcka
utbildningskostnader samt kostnader för utryckningar i samband med larm. Budgetberedningen
och sedermera kommunfullmäktige beslutade om att bevilja investeringsmedel om 50 tkr men
avslog äskningen av driftmedel. I efterföljande diskussion har kommunstyrelsen meddelat
myndighetsnämnden att hjärtstoppsassistans skall införas och att nämnden får hantera detta
inom befintlig budgetram.
Beslutsunderlag
- Skrivelse upprättad av Bo Christensson, räddningschef, 2010-01-17
Myndighetsnämnden beslutar
att ställa sig bakom räddningschefens skrivelse,
att införa hjärtstoppsassistans för räddningsstyrkan i Sävsjö, vilket därmed kan komma att
innebära att nämndens budgetram överskrids.
Motivering till beslutet
Upplysning
Lagrum
Beslutet skickas till
Räddningstjänsten

Justering

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

Utdragsbestyrkande

