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Justering
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www.savsjo.se

Utdragsbestyrkande

2011-03-28

Sida 2 (18)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2011-03-03
§

16

Delegationsbeslut
Fastighet
Sökande

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

Diarienummer
Sammanfattning
Av miljö- och byggförvaltningen meddelade beslut gällande värmepumpsanläggningar,
livsmedelsärenden, miljöärenden, avloppsanläggningar, hantering av brandfarlig vara,
byggärenden, trafikärenden samt beslut om lägenhetsregistrering.
Av räddningstjänsten meddelande beslut om tillstånd av brandfarlig vara.
Beslutsunderlag
- Delegationsbeslut från miljö- och byggförvaltningen, daterade från 2011-01-11 till och med 201102-21.
- Delegationsbeslut från räddningstjänsten, daterade från 2011-01-11 till och med 2011-02-21.
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 2011-03-03
§

17

Delgivningar
Fastighet
Sökande

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

Diarienummer
Sammanfattning
Beslutsunderlag
Myndighetsnämnden beslutar

1. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2011-12-22; Uppföljning och tillsyn enligt lagen om skydd mot
olyckor.
2. Årsuppföljningar lagen om skydd mot olyckor 2009 - Jämförelse mellan liknande kommuner.
3. Årsuppföljningar öppna jämförelser 2009.
4. Årsuppföljning lagen om skydd mot olyckor 2010.
5. Kommunfullmäktige 2011-01-24 § 2; Medborgarförslag om farthinder på Odengatan.
6. GeoPro AB, 2011-01-26; Samråd om bergtäktverksamhet inom fastigheten Vrigstads-Boda 1:1.
7. Kommunsstyrelsen 2011-02-08 § 31; VA-policy för Sävsjö kommun.
8. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2010-10-29; Bekräftelse om mottagande av LOVA-ansökan
gällande projekt Vallsjöns tillflöden.
9. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2011-02-09; Bekräftelse om mottagande av LOVA-ansökan
gällande projekt inventering av enskilda avlopp inom vissa bäckars avrinningsområde.
10. Överklagan av myndighetsnämndens beslut 2011-01-18 § 9 angående strandskyddsdispens
på fastigheten Sisshemmet 1:2.
11. Spimfab, 2011-02-15; PM angående utredning om nedläggning av bensinstation på
fastigheten Stockaryd 4:9.
12. Miljömålen för vattnets bästa - åtgärdsprogram 2011-2015.
13. Nyvaldsutbildning 2011-03-09--10 om grundläggande kommunaljuridik.
14. Pressrelease 2011-02-23; Företagen utväderar myndighetsutövningen i Sävsjö kommun.
15. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2011-02-22; Beslut om nyttoparkeringstillstånd samt tillstånd
att trafikera bussgator.

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 4 (18)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2011-03-03
16. Kommunfullmäktige 2011-02-21 § 14; Detaljplan för förskola, kv Sutaren.
17. Åklagarkammaren i Jönköping 2011-03-02; Åtalsanmälan avseende läckage av gödselvatten.
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 5 (18)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2011-03-03
§

18

Information om hastighetsöversyn i kommunen
Fastighet
Sökande

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

Diarienummer
Sammanfattning
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.
Beslutsunderlag
- Projektrapport: Rätt fart i Sävsjö
Myndighetsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Motivering till beslutet
Upplysning
Lagrum
Beslutet skickas till
Jan Fransson, 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 2011-03-03
§

19

Bokslut och årsredovisning för 2010
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer
Sammanfattning
Tillstånds- och myndighetsnämnden redovisar ett ekonomiskt överskott om 552 tkr för 2010.
Överskottet är i princip helt relaterat till ökade bygglovintäkter.
Med avseende på verksamheten är senaste året att betrakta som ett normalår för
räddningstjänsten. Antalet utryckningar och mantimmar ligger i paritet med föregående år. De
vanligast förekommande händelserna är automatlarm, trafikolycka samt brand i byggnad. Inga
olyckor med dödlig utgång har inträffat under året i kommunen.
Miljö- och byggförvaltningen har i samverkan med tekniska förvaltningen och
samhällsbyggnadsavdelningen påbörjat arbetet med att inrätta kommunalt vatten och avlopp vid
Vallsjön. Nämnden har fastställt övergångsbestämmelser i områden där kommunen bedömer att
områdets VA-försörjning behöver lösas genom allmänt vatten och avlopp.
Beslutsunderlag
- Årsredovisning med bokslut för tillstånds- och myndighetsnämnden 2010
- Äskande om resultatfond för digitalisering från 2011-01-01
- Äskande om resultatfond för undersökning av företagsklimatet från 2011-01-01
Myndighetsnämnden beslutar
att godkänna årsredovisningen med bokslut för 2010,
att lägga redovisningen till handlingarna,
att ställa sig bakom och ta miljö- och byggchefens tjänsteskrivelser som sina egna,
att äska om en resultatfond hos kommunstyrelsen om 150 tkr från 2011-01-01 för digitalisering
samt
att äska om en resultatfond hos kommunstyrelsen om 26 tkr från 2011-01-01 för deltagande i
undersökning av näringslivsklimatet i kommunen.
Motivering till beslutet
Upplysning
Lagrum
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 2011-03-03
§

20

Plan- och bygglovtaxa
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer
Sammanfattning
En ny plan- och bygglovtaxa har tagits fram, främst med anledning av den nya plan- och
bygglagen som träder i kraft den 2 maj 2011. I och med lagändringen får myndighetsnämnden
flera nya uppgifter att hantera, främst inom ramen för bygglovsprövning, anmälan, startbesked
och teknisk handläggning.
Beslutsunderlag
- Förslag till ny plan- och bygglovtaxa
Myndighetsnämnden beslutar
att anta förslaget till ny plan- och bygglovtaxa samt
att föreslå kommunfullmäktige att fastslå taxan.
Motivering till beslutet
En helt ny plan- och bygglovtaxa krävs för att kunna ta ut någon avgift vid bygglov efter den nya
lagstiftningens införande. Den nya taxan har tagits fram av miljö- och byggförvaltningen utifrån
SKL:s taxeförslag för 2011.
Upplysning
Kommunallagen (1991:900) ger kommunen rätt att ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som
tillhandahålls. Kommunfullmäktige beslutar om taxan och dess konstruktion. I plan- och bygglagen
(2010:900) regleras i 12 kap 8 § vad myndighetsnämnden får ta ut avgifter för.
Lagrum
Kommunallagen kap 8 § 3 b
Plan- och bygglagen kap 12 § 8
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 2011-03-03
§

21

Yttrande över motion angående strålningsfri zon
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer

4/2011-409

Sammanfattning
Socialdemokraternas fullmäktigegrupp har motionerat om en strålningsfri zon inom kommunen. I
motionen yrkas om planläggning av en strålningfri zon, att samordning sker med
grannkommunerna vid tillståndsgivning av nya master och ledningar samt att en genomgång görs
av befintliga master för att se om det går att öka avståndet till redan befintlig bebyggelse.
Kommunstyrelsen har lämnat motionen för yttrande till myndighetsnämnden.
Beslutsunderlag
- Motion angående strålningsfri zon
- Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-14 § 240
- Yttrande upprättat av Michael Wirestam, miljö- och byggchef, 2011-02-17
Myndighetsnämnden beslutar
att ta miljö- och byggchefens yttrande som sitt eget och
att lämna yttrandet som svar till kommunstyrelsen med förslag till kommunfullmäktige att i nuläget
inte införa någon strålningsfri zon inom kommunen.
Motivering till beslutet
Upplysning
Lagrum
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 2011-03-03
§

22

Remiss från Samordningsgruppen för Sydvästra Sveriges vattendrag
Fastighet
Sökande

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

Diarienummer

32/2011-400

Sammanfattning
Länsstyrelserna i Samordningsgruppen för Sydvästra Sveriges vattendrag har tagit fram ett
förslag till samverkansinstruktion vid fara för höga flöden, översvämmningar och dammbrott.
Exempelvis inryms Lagan i samverkansinstruktionen. I arbetet har även en speciell
älvräddargrupp för Lagan bildats.
Beslutsunderlag
- Förslag till gemensam samverkansinstruktion.
Myndighetsnämnden beslutar
att inte lämna någon erinran mot förslaget till gemensam samverkansinstruktion vid fara för höga
flöden, översvämningar och dammbrott.
Motivering till beslutet
Genom samverkan mellan företag, myndigheter, länsstyrelser och kommuner kan ett bättre
förebyggande arbete uppnås samtidigt som ett snabbare och kraftfulllare hanterande av höga
flöden, översvämmningar och dammbrott som berör flera kommuner kan uppnås.
Upplysning
Lagrum
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Halland
Kommunstyrelsen

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2011-03-03
§

23

Markundersökning av industrifastighet
Fastighet

GÄSTGIVAREGÅRDEN 1:158

Verksamhetsutövare

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

Diarienummer

52/2011-427

Sammanfattning
Verksamhetsutövaren har lagt ner sin verksamhet och avser att avyttra fastigheten. Vid inspektion
den 31 januari 2011 framkom att det kan finnas oljeföroreningar på minst två olika platser på
fastigheten.
Beslutsunderlag
- Inspektionsrapport upprättad av Folke Mökander, miljösamordnare, 2011-02-03
Myndighetsnämnden beslutar
att förelägga XX, organisationsnummer XX, med stöd av miljöbalken 2 kap § 3, 10 kap § 2, 26 kap
§ 9 och 26 kap § 22 att genomföra en markundersökning på fastigheten Gästgivaregården 1:158
med avseende på markföroreningar samt
att resultatet av undersökningen skall redovisas skriftligen till miljö- och byggförvaltningen senast
7 juni 2011.
Motivering till beslutet
Miljö- och byggförvaltningen genomförde en miljöinspektion hos verksamhetsutövaren den 31
januari 2011. Vid inspektionen framkom två olika platser på fastigheten där markföroreningar
eventuellt kan förekomma.
Upplysning
Undersökningen skall följa metodiken enligt MIFO fas 2 undersökning. Provtagningsplan skall
redovisas till miljö- och byggförvaltningen innan undersökningen genomförs. Resultatet av
undersökningen skall redovisas i en skriftlig rapport som skall vara miljö- och byggförvaltningen,
576 80 Sävsjö, tillhanda senast den 7 juni 2011.
Lagrum
Miljöbalken 2 kap § 3, 10 kap § 2, 26 kap § 9 och 26 kap § 22
Beslutet skickas till
Sökanden

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 11 (18)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2011-03-03
§

24

Anmälan om markföroreningar på industrifastighet
Fastighet

CHARKUTERISTEN 2

Verksamhetsutövare

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

Diarienummer

5/2011-427

Sammanfattning
Verksamhetsutövaren har utfört en markundersökning, en så kallad MIFO fas 2, av sin
industrifastighet och i samband med detta funnit halter som överstiger Naturvårdsverkets riktlinjer
för mindre känslig markanvändning (MKM).
Beslutsunderlag
- Rapport från MIFO fas 2, 2010-12-16
- Utökad analys av olja i jord, 2011-02-14
- Anmälan
Myndighetsnämnden beslutar
att förelägga verksamhetsutövaren XX, orgnr XX, med stöd av miljöbalken 2 kap § 7, 10 kap § 2
och § 4 samt 26 kap § 9 att utföra en åtgärdsutredning för den markförorening som finns på
fastigheten Charkuteristen 2 samt
att rapport från utredningen skall vara miljö- och byggförvaltningen, Sävsjö kommun, tillhanda
senast den 2 juni 2011.
Motivering till beslutet
Åtgärdsutredningen skall ge underlag för beslut på hur och var en sanering skall ske samt ge en
kostnadsanalys över densamma.
Upplysning
Naturvårdsverket har generella riktlinjer för hur mycket ett markområde får vara förorenat av olika
ämnen innan en åtgärd bör vidtagas. Beroende på markområdets användningsområde finns två
nivåer, mindre känslig markanvändning respektive känslig markanvändning. Mindre känslig
markanvändning används framförallt för industriområden medan känslig markområden används
för mark till bostäder, förskolor och skolor.
Utredningen skall innehålla en kostnadsanalys för sanering ned till halten för mindre känslig
markanvändning. Rapport från utredningen skall vara miljö- och byggförvaltningen, 576 80
Sävsjö, tillhanda senast den 2 juni 2011.
Lagrum
Miljöbalken 10 kap (lydelsen före 1 augusti 2007), 2 kap § 7, 26 kap § 9
Beslutet skickas till
Verksamhetsutövaren
Länsstyrelsen

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2011-03-03
§

25

Markundersökning på industrifastighet
Fastighet

GÄSTGIVAREGÅRDEN 1:232

Fastighetsägare

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

Diarienummer

74/2011-427

Sammanfattning
Fastighetsägaren, tillika verksamhetsutövaren, har avverkat all skog på sin fastighet. Det innebär
att man har brutit mot ett föreläggande som företaget fick av tillstånds- och myndighetsnämnden i
juni 2007.
Beslutsunderlag
- Inspektionsmeddelande upprättat av Molke Mökander, miljösamordnare, 2011-02-11
Myndighetsnämnden beslutar
att förelägga XX, orgnr XX, såsom fastighetsägare att utföra en MIFO fas 2 undersökning av det
markområde på fastigheten Gästgivaregården 1:232 som finns utpekat i föreläggande mot XX
den 4 juni 2007 samt
att rapporten från undersökningen skall vara miljö- och byggförvaltningen, Sävsjö kommun,
senast tillhanda den 31 augusti 2011.
Motivering till beslutet
Myndighetsnämnden anser att fastighetsägaren måste genomföra en MIFO fas 2 undersökning i
och med att föreläggandet från juni 2007 inte har följts.
Upplysning
Naturvårsverket har generella riktlinjer för hur mycket ett markområde får vara förorenat av olika
ämnen innan en åtgärd bör vidtagas. Beroende på markområdets användningsområde finns två
nivåer, mindre känslig markanvändning respektive känslig markanvändning. Mindre känslig
markanvändning används framförallt för industriområden medan känslig markområden används
för mark till bostäder, förskolor och skolor.
Metodik för inventering av förorenade områden (MIFO) finns beskriven i rapporter från
Naturvårdsverket. MIFO fas 2 undersökning innebär att man först tar fram en provtagningsplan för
det aktuella området med provpunkter och analyserande parametrar som även skall godkännas
av tillsynsmyndigheten. Därefter genomförs provtagningen och resultaten sammanställs i en
skriftlig rapport.
Lagrum
Miljöbalken 10 kap, lydelsen före 1 augusti 2007, 2 kap § 7, 26 kap § 9
Beslutet skickas till
Fastighetsägaren

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2011-03-03
§

26

Uppförande av lagertält
Fastighet

GÄSTGIVAREGÅRDEN 1:130

Sökande

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

Diarienummer

51/2011-232

Sammanfattning
Sökanden vill uppföra ett lagertält för försäljningsutställning på fastigheten Gästgivaregården
1:130 vid riksväg 30 i Vrigstad. Platsen där lagertältet är tänkt att uppföras är markerat med
prickad mark, alltså mark som inte får bebyggas, i aktuell detaljplan.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2011-02-11
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja tidsbegränsat bygglov för uppförande av lagertält till och med 28 februari 2014 samt
att godkänna åtgärden som en mindre avvikelse från detaljplan.
Motivering till beslutet
Myndighetsnämnden menar att tältet är stort och att det handlar om en avvikelse från detaljplan.
Nämnden anser att ett tidsbegränsat lov kan ges och att avvikelsen då kan ses som mindre.
Upplysning
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 § 14
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 2011-03-03
§

27

Uppförande av biogasanläggning
Fastighet

EKSJÖHOVGÅRD 7:1

Sökande

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

Diarienummer

135/2010-232

Sammanfattning
Sökanden ansöker bygglov för uppförande av biogasanläggning. Anläggningen kommer att
placeras vid våtmarken intill Djupadals avloppsreningsverk.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Protokoll myndighetsnämnden 2011-01-18 § 13
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för uppförande av biogasanläggning.
Motivering till beslutet
Myndighetsnämnden finner inga hinder för uppförandet av anläggningen. Byggnationen följer
gällande detaljplan som antogs av kommunfullmäktige i oktober 2010.
Upplysning
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 § 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 2011-03-03
§

28

Ändrad användning från lokaler till bostäder
Fastighet

GRANLIDEN 8

Sökande

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

Diarienummer

63/2011-233

Sammanfattning
Sökanden avser att ändra användningen i ett par byggnader på fastigheten Granliden 8 i Sävsjö
tätort. För närvarande används lokalerna för olika tjänsteverksamheter men sökanden vill ändra
användningen till bostäder och tillskapa ett antal lägenheter.
Beslutsunderlag
- Ansökan
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för ändrad användning från lokaler till bostäder.
Motivering till beslutet
Gällande detaljplan medger bostadsändamål vilket innebär att ansökan följer planen. Nämden
finner heller inga andra skäl mot att ändra användningen av lokalerna.
Upplysning
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 2011-03-03
§

29

Uppförande av enbostadshus och stallbyggnad
Fastighet

SÄVSJÖ 11:1

Sökande

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

Diarienummer

607/2010-231

Sammanfattning
Sökanden vill uppföra ett enbostadhus med en stallbyggnad strax nordväst om Sävsjö. Tillståndsoch myndighetsnämnden har tidigare godkänt lokalisering av enbostadshus på platsen.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Protokoll tillstånds- och myndighetsnämnden 2010-12-16 § 188
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för uppförande av enbostadshus samt stallbyggnad.
Motivering till beslutet
Nämnden godkände lokalisering av enbostadshus på platsen i december 2010 och finner inga
hinder för byggnationen. Närliggande grannar har fått möjlighet att yttra sig och inga erinringar har
inkommit.
Upplysning
Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutas inom fem år från
dagen för beslutet om lovet.
En ansökan om tillstånd för att anlägga enskild avloppsanläggning skall inlämnas till miljö- och
byggförvaltningen innan byggnationen påbörjas.
Det finns en torplämning inom den blivande fastigheten som bör beaktas. Stall respektive
bostadshus skall placeras så det inte berör torplämningen.
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 2011-03-03
§

30

Namnsättning av gång- och cykelvägar i Sävsjö kommun
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer

261/2010-246

Sammanfattning
I en skrivelse till tekniska förvaltningen i april 2010 föreslogs att de gång- och cykelvägar som inte
löper utmed en gata ska få ett eget namn. Tekniska nämnden ställde sig positiv till förslaget,
liksom planberedningen, och ärendet överlämnades till tillstånds- och myndighetsnämnden.
Nämnden behandlade ärendet i juni 2010 och återremitterade till miljö- och byggförvaltningen för
ytterligare utredning och inhämtande av namnförslag. Inger Högberg och Bertil Zettergren har
arbetat fram ett förslag för namnsättning av totalt sju gång- och cykelvägar i kommunen, varav tre
är belägna i Sävsjö, tre i Vrigstad samt en i Stockaryd.
Beslutsunderlag
- Skrivelse från Inger Högberg och Bertil Zettergren
- Protokoll tekniska nämnden 2010-05-11 § 21
- Protokoll planberedningen 2010-05-17 § 25
- Protokoll tillstånds- och myndighetsnämnden 2010-06-17 § 102
- Förslag på namn för GC-vägar i Sävsjö kommun upprättat av Inger Högberg och Bertil
Zettergren 2011-01-31
Myndighetsnämnden beslutar
att ge GC-vägen från Ljungsbergsgatan och vidare norr om Spången i Sävsjö namnet Smalspåret,
att ge GC-vägen från Mejensjövägen till Runstigen i Sävsjö namnet Robert Kochs gångväg,
att ge GC-vägen mellan Hantverkaregatan och Gunnes väg i Sävsjö namnet Rike-Pelles gångväg,
att ge GC-vägen mellan Bangårdsgatan till Hembygdsparken i Stockaryd namnet
Hyvelbänksgångvägen,
att ge GC-vägen mellan Göransgatan och Mellangårdsvägen i Vrigstad namnet Gyllenstiernas
gångväg,
att ge GC-vägen mellan Växjövägen och Tegnérvägen i Vrigstad namnet Rudolf Thunanders
gångväg samt
att ge GC-vägen mellan Växjövägen och Rudolf Thunanders gångväg namnet Einar Ralfs
gångväg.
Motivering till beslutet
I enligt med Inger Högbergs och Bertil Zettergrens förslag.
Upplysning
Myndighetsnämnden uttalar ett varmt tack till Inger Högberg och Bertil Zettergren för trevligt
initiativ och goda namnförslag.
Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2011-03-03
Lagrum
Beslutet skickas till
Tekniska förvaltningen
Inger Högberg
Bertil Zettergren
Vrigstad samhällsförening

Justering

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

Utdragsbestyrkande

