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Sida 2 (18)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2011-09-22
§

125

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, byggärenden samt trafikärenden.
Av miljö- och byggförvaltningen meddelade beslut om godkännande av förrättning.
AV räddningstjänsten meddelade beslut om tillstånd av brandfarlig vara och egen sotning.
Beslutsunderlag
- Delegationsbeslut från miljö- och byggförvaltningen, daterade från 2011-08-16 till och med 201109-12.
- Delegationsbeslut från räddningstjänsten, daterade från 2011-08-16 till och med 2011-09-12.
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 2011-09-22
§

126

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

Diarienummer
Sammanfattning
Beslutsunderlag
1. Sveriges kommuner och landsting, 2011-08-19; Cirkulär om en ny delgivningslag.
2. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2011-08-26; Protokoll från kommunbesök gällande bedömning
av miljö- och byggförvaltningens arbete med tillsyn av förorenade områden.
3. Kommunstyrelsen 2011-09-06 § 151; Planprogram för del av Gästgivaregården 1:96, Vrigstad.
4. Kommunstyrelsen 2011-09-06 § 157; Sammanställning av "Vad tycker du?".
5. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2011-09-09; Prövning av strandskyddsdispens på fastigheten
Vallsjö 4:2.
6. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2011-09-09; Prövning av strandskyddsdispens på fastigheten
Ivarsbygget 1:11 mfl.
7. Överklagan av myndighetsnämnden beslut 2011-08-25 § 114 gällande strandskyddsdispens på
fastigheten Äpplaryd 1:13.
8. Sveriges kommuner och landsting, 2011-09-15; "Se över dricksvattenproduktionen!"
9. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2011-09-16; Prövning av strandskyddsdispens på fastigheten
Hillarp 1:5.
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 2011-09-22
§

127

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

Diarienummer
Sammanfattning
I delårsrapporten fram till och med augusti konstateras att en hel del arbete fortsatt har ägnats åt
den nya plan- och bygglagen. Arbetsbelastning har tidvis också varit mycket hög på miljö- och
byggförvaltningen. Resultatet från SKL:s öppna jämförelser av myndighetsutövningen, Insikt, har
presenterats. Sävsjö rankas som 74:e kommun av de 166 deltagande efter företagens utvärdering
av områdena bygglov, miljö- och hälsoskydd, brandtillsyn, markupplåtelser och alkoholtillstånd.
Driftstarten för hjärtstoppsassistansen har blivit försenad på grund av oenighet med
brandmännens fackliga organisation, BRF. Arbetsgivarparten anser att uppdraget är ett
räddningstjänstuppdrag som ingår i gällande avtal, arbetstagarparten anser däremot att
uppdraget är ett tillkommande uppdrag och därför ska vara lönegrundande.
Beslutsunderlag
- Delårsrapport 2011-08-31
Myndighetsnämnden beslutar
att avvakta införande av hjärtstoppsassistans i Sävsjö i avvaktan på dom i Arbetsdomstolen, AD,
samt
att godkänna delårsrapporten och lägga den till handlingarna.
Motivering till beslutet
Upplysning
Budgeten ser i stort ut att följas. Byggnationen har varit stark i kommunen hittills under året och
byggloven ser till antalet ut att bli fler än på många år. Ökade bygglovintäkter bidrar därmed också
till en positiv prognos för miljö- och byggförvaltningen och nämnden som helhet. Prognosen pekar
mot ett överskott på 350 tkr.
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 2011-09-22
§

128

Yttrande över kommunens vänortssamarbete
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer

584/2011-400

Sammanfattning
Den 12-15 oktober 2011 kommer företrädare för kommunens vänort i Polen, Lubniewice, på
besök till Sävsjö. I samband med besöket initieras också en diskussion om hur det framtida
samarbetet med kommunens vänorter ska bedrivas. Kommunstyrelsens utskott har beslutat att
inhämta synpunkter på vänortssamarbete från kommunens nämnder och styrelser.
Beslutsunderlag
- Protokoll kommunstyrelsens utskott 2011-08-23 § 187
Myndighetsnämnden beslutar
att inte lämna några synpunkter på kommunens vänortssamarbete.
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 2011-09-22
§

129

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

Diarienummer
Sammanfattning
Det finns ett stort engagemang för företagsfrågor bland kommunerna i landet. Men vad tycker
egentligen de företag som har haft kontakt med kommunen om deras service och
myndighetsutövning? Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har nu genom undersökningen
Insikt för första gången genomfört en öppen jämförelse inom området myndighetsutövning och
företagsklimat. Sävsjö kommun har deltagit i undersökningen tillsammans med 165 andra
kommuner runtom i landet.
Beslutsunderlag
- Rapport Insikt 2011 i Sävsjö kommun
- Presentation Insikt 2011 i Sävsjö kommun
- Slutrapport Insikt 2011
Myndighetsnämnden beslutar
att lägga rapporten till handlingarna och
att föreslå kommunstyrelsen att lägga in följande mål under prioriterade arbetsområden i förslaget
till utvecklingsstrategi för Sävsjö kommun; "Nöjd-Kund-Index (NKI) i öppna jämförelser av
myndighetsutövningen ska överstiga genomsnittet av jämförande kommuner."
Motivering till beslutet
Myndighetsnämnden anser att undersökningen och jämförelsen mellan kommunerna är viktig och
att den därmed bör utgöra en del i det fortsatta arbetet. För att nå en naturlig koppling bör ett mål
som härrör jämförelsen finnas under prioriterade arbetsområden i kommunens utvecklingsstrategi.
Upplysning
Totalt deltog 166 kommuner i undersökningen och jämförelsen. Sävsjö kommuns NKI-resultat är
67, medelvärdet för deltagande kommuner är 66. Detta innebär att Sävsjö rankas på plats 74.
Företagarna är mest nöjda med myndighetsområdet bygglov som får ett NKI-värde på 70, vilket är
sex enheter högre än medelvärdet. Mest nöjda är företagarna i kommunen med kvalitetsfaktorn
tillgänglighet, mindre nöjda är man med faktorn rättssäkerhet. De faktorer som företagarna anser
vara viktigast och som kommunen bör prioritera är framförallt bemötande, effektivitet och
kompetens.
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 2011-09-22
§

130

Remiss från länsstyrelsen angående bergtäkt Vrigstad-Boda 1:1.
Fastighet

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

Diarienummer

42/2011-436

Sammanfattning
På ovan rubricerad fastighet har det bedrivits bergtäkt sedan år 2000. NCC Roads AB fick 2010
en förlängning av tillståndet till bergtäkt på området till 31 december 2030. Bolaget som nu söker
tillstånd till bergtäkt inom samma område är fastighetsägare till täktområdet och gör det för att få
rådighet och större valfrihet för hur täkten ska förvaltas och drivas. Länsstyrelsen har tidigare
begärt myndighetsnämndens yttrande över sökandens ansökan. Nämden bereds nu möjlighet att
yttra sig över länsstyrelsens förslag till beslut i ärendet.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Remiss
- Protokoll myndighetsnämnden 2011-06-16 § 87
Myndighetsnämnden beslutar
att stå fast vid tidigare yttrande från den 16 juni 2011 (§ 87) samt
att i övrigt inte lämna några ytterligare erinringar.
Motivering till beslutet
Myndighetsnämnden står fast vid det beslutsförslag som tidigare har lämnats till länsstyrelsen
men har i övrigt inget att erinra mot länsstyrelsens förslag till beslut i ärendet.
Upplysning
Myndighetsnämndens yttrande den 16 juni innehöll samma beslutsförslag till länsstyrelsen som
tillstånds- och myndighetsnämnden lämnade i samband med NCC:s tillståndsansökan om
bergtäkt i samma område.
Lagrum
Miljöbalken 9 kap § 6
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 2011-09-22
§

131

Föreläggande om åtgärder avseende bräddningar vid Stockaryds
avloppsreningsverk
Fastighet

STOCKARYD 1:87

Sökande

(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.
Myndighetsnämnden beslutade i januari 2011 att förelägga kommunen om att utföra utredningar
avseende bräddningarna vid Stockaryds avloppsreningsverk. Kommunstyrelsens utskott lämnade
svar på föreläggandet tillsammans med ett åtgärdsförslag i maj 2011.
Beslutsunderlag
- Protokoll myndighetsnämnden 2011-01-18 § 8
- Protokoll kommunstyrelsens utskott 2011-05-24 § 138
Myndighetsnämnden beslutar
att förelägga Sävsjö kommun, orgnr 212000-0563, om att senast 31 december 2012 ha utfört de
åtgärdsförslag som kommunstyrelsens utskott har lämnat till myndighetsnämnden.
Motivering till beslutet
Det vatten som idag bräddas vid avloppspumpstationen genomgår inte någon form av rening
vilket är oacceptabelt. Den bräddade volymen under de senaste åren är dessutom stor. Vid
tidigare tillsynsbesök har tydliga spår av orenat avloppsvatten i kanalen i Stockaryd
uppmärksammats.
Myndighetsnämnden anser att det är mycket angeläget att de åtgärder som föreslagits för att
komma till rätta med problematiken genomförs för att minska utsläppen från nödavloppet vid
Stockaryds huvudpumpstation och för att möjliggöra en uppfyllelse av målet god ekologisk status
för de aktuella vattenförekomsterna. 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 delvis utgörs av näringsämnen minst uppgå till
god (klass 4).
Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 9 (18)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2011-09-22
Upplysning
Tekniska förvaltningen har tagit fram åtgärdsförslag som kommunstyrelsens utskott har ställt sig
bakom 24 maj 2011. Översiktligt bland åtgärderna föreslås att egen personal ska utföra
inventering av hur takvatten och hårdgjorda ytor är anslutna och att ytor som är anslutna till
spillvattennätet kopplas bort. Avloppsreningsverkets el- och styrsystem ska samtidigt
moderniseras och dokumentationsrutinerna förbättras. Ny rensutrustning installeras för
bräddvattenrening vid avloppsverket för en kapacitet av 140 liter per sekund pumpat bräddvatten.
Efter rensutrustningen installeras en fördelningslåda så att 20-40 liter per sekund efter rensning
kan avledas in till den kemiska reningen i avloppsreningsverket. Övrigt bräddvatten avleds till
Stockarydskanalen efter rensning fram till dess att det kan avledas till blivande våtmark nedströms
avloppsreningsverket. Ny ledning läggs från nybyggd bräddvattenrening och ansluts till befintlig
bräddvattenpump. En ny ledning läggs också från den nybyggda bräddvattenreningen och ansluts
till en ny bräddvattenpump som installeras i befintlig bräddvattenpumpstation. Befintlig
tryckledning från avloppspumpstationen fram till avloppsreningsverket rensas. En
bräddvattenpump behålls för att i yttersta nödfall avleda bräddvatten direkt till Stockarydskanalen
men bör kunna ha en högre startnivå än idag. Om denna pump går igång ska ett stärskilt larm
sändas så omedelbar kontroll av övriga pumpars kapacitet kan konstateras och övriga fel
åtgärdas. Vidare föreslås att en ny våtmark anläggs nedströms avloppsreningsverket för
efterrening av utgående avlopps- och bräddvatten. I första hand upptas omgående
markförhandlingar om förvärv av mark till våtmarken, i första hand i direkt anslutning till
avloppsreningsverket. I det förslag till VA-plan som finns för kommunen föreslås att Stockaryds
spillvatten överförs till Djupadals avloppsreningsverk i Sävsjö efter 2018. Stockaryds
avloppsreningsverk behålls för bräddvattenrening fram till dess att tillskottsvattnet till
spillvattennätet minskat så mycket att avledning kan ske antingen till Djupadal eller, om så är
möjligt, efter rensning kan avledas till recipienten.
Preliminärt bedöms kostnaderna för åtgärderna till 1,5 Mkr.
Lagrum
Miljöbalken 2 kap §§ 3 och 8 samt 26 kap §§ 9, 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 10 (18)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2011-09-22
§

132

Dispens från slamtömning
Fastighet

ÖRSBY 1:56

Sökande

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

Diarienummer

588/2011-458

Sammanfattning
Dispens från slamtömning sökes på grund av installation av en Aquatron 400 försedd med
kompostmask och en fosforfälla. Aquatron 400 är en låda där endast WC-vattnet kommer in och
det fasta avfallet frånskiljs och vattenfasen rinner igenom och vidare till fosforfällan. BDT-vattnet
rinner direkt till fosforfällan och sedan rinner allt tillsammans till trekammarbrunn och infiltration.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2011-09-12
Myndighetsnämnden beslutar
att dispens ges till sökanden för egentömmning av Aquatronen om en efterkompostering på minst
tre månader utförs av det uttagna slammet samt
att trekammarbrunnen deltöms vart fjärde år.
Motivering till beslutet
Myndighetsnämnden anser att dispens kan ges för egentömning om det slam som uttas
efterkomposteras under minst tre månader.
Upplysning
Från toaletten spolas avföring, papper, urin och spolvatten till en separator där vätskan avskiljs till
98 %. Separeringen sker med hjälp av vattnets centrifugalkraft. Papper och avföring faller ned i
biokammaren där kompostering sker. När kompostmask används reduceras volymen med nära
hälften.
Lagrum
Miljöbalken 9 kap § 7
Föreskrifter om avfallshantering inom Sävsjö Kommun §§ 36d och 43
Beslutet skickas till
Sökanden
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 2011-09-22
§

133

Komplettering av strandskyddsdispens
Fastighet

ÄRNANÄS 1:5

Sökande

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

Diarienummer

286/2011-216

Sammanfattning
Myndighetsnämnden beslutade den 19 maj 2011 att bevilja strandskyddsdispens för uppförande
av enbostadshus med garage på fastigheten. Området omfattas av det dokument om
landsbygdsutveckling i strandnära läge som kommunfullmäktige har antagit.
Länsstyrelsen har begärt en komplettering i ärendet.
Beslutsunderlag
- Protokoll myndighetsnämnden 2011-05-19 § 79
- Begäran om komplettering av länsstyrelsen 2011-08-12
Myndighetsnämnden beslutar
att ta miljö- och byggchefens och stadsarkitektens tjänsteskrivelse som sin egen och
att meddela länsstyrelsen tjänsteskrivelsen som komplettering i ärendet.
Motivering till beslutet
Myndighetsnämnden anser att ärendet har kompletterats på det sätt länsstyrelsen har önskat
genom miljö- och byggchefens och stadsarkitektens tjänsteskrivelse.
Upplysning
Länsstyrelsen har begärt att kommunen ska komplettera ärendet med på vilket sätt LIS-områdena
Norrsjön och Björnskogssjön är LIS-område och på vilket sätt dessa bidrar till
landsbygdsutvecklingen. Vidare ska en beskrivning av naturmiljön och eventuella naturvärden på
platsen samt en motivering till beslutad tomtplats, inklusive tomtstorlek, lämnas.
Lagrum
Miljöbalken 7 kap §§ 15, 18 b och 18 c
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
Sökanden

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2011-09-22
§

134

Tillbyggnad av uterum samt garage
Fastighet

GÄSTGIVAREGÅRDEN 1:101

Sökande

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

Diarienummer

591/2011-231

Sammanfattning
Sökande önskar göra en tillbyggnad av sitt bostadhus. En tillbyggnad i form av ett dubbelgarage
med vindsvåning inrett till kontor, samt en tillbyggnad av ett uterum. Åtgärden innebär dock en
avvikelse från detaljplan och grannar har hörts i ärendet.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2011-09-19
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för tillbyggnad av ett garage med inredd vind samt uterum och
att godkänna åtgärden som en liten avvikelse från detaljplan.
Motivering till beslutet
Myndighetsnämnden anser att tillbyggnaden smälter väl samman med övrig bebyggelse och att
avvikelsen från detaljplan kan godkännas som liten och 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
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 2011-09-22
§

135

Uppförande av återvinningsstation
Fastighet

EKSJÖHOVGÅRD 7:2

Sökande

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

Diarienummer

567/2011-233

Sammanfattning
Sökanden önskar uppföra en ny återvinningsstation vid Sturevallen i anslutning till Sävsjös gamla
bandyplan. Området för tänkt placering är klassat som naturmark i gällande detaljplan. Berörda
grannar är hörda.
Beslutsunderlag
- Ansökan
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för uppförande av återvinningsstation samt
att godkänna åtgärden som en liten avvikelse från detaljplan.
Motivering till beslutet
Myndighetsnämnden anser att ansökan kan beviljas och att avvikelsen från detaljplanen kan
godkännas som liten. Området som helhet är stort och den inkräktning som återvinningsstationen
innebär är förhållandevis liten. Nämnden menar vidare att avvikelsen kan anses vara förenlig med
detaljplanens syften.
Upplysning
Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år
från dagen för beslutet om lov.
Lagrum
Plan- och byggförordningen (2011:238) 6 kap 1 §
Beslutet skickas till
Sökanden

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 14 (18)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2011-09-22
§

136

Tillbyggnad av enbostadshus
Fastighet

VRIGSTAD 3:117

Sökande

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

Diarienummer

547/2011-231

Sammanfattning
Sökanden önskar göra en tillbyggnad av sitt enbostadshus i Vrigstad. I tillbyggnaden om 36
kvadratmeter kommer allrum och sovrum att inrymmas. Ansökan innebär en avvikelse från
detaljplan då tillbyggnaden är tänkt att placeras på så kallad prickad mark, mark som inte får
bebyggas.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2011-09-19
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt
att godkänna åtgärden som en liten avvikelse från detaljplan.
Motivering till beslutet
Myndighetsnämnden anser att tillbyggnaden smälter väl samman med övrig bebyggelse och att
avvikelsen från detaljplan kan godkännas som liten och 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
Beslutet skickas till
Sökanden

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 15 (18)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2011-09-22
§

137

Rivning av vårdbyggnad
Fastighet

BRANTEN 1

Sökande

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

Diarienummer

577/2011-233

Sammanfattning
Sökanden önskar riva en byggnad intill Sävsjös vårdcentral. Byggnaden har tidigare innehållit
bland annat personalbostäder och psykiatrisk mottagning. Den frilagda ytan kommer att
iordningsställas för grässådd.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2011-09-15
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja lov för rivning av byggnad enligt ansökan.
Motivering till beslutet
Myndighetsnämnden finner inga hinder för rivning enligt ansökan. Detaljplanen utgör heller inget
hinder för rivningen.
Upplysning
Rivningslov 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 § 10
Beslutet skickas till
Sökanden

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 16 (18)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2011-09-22
§

138

Detaljplan för del av kvarteret Storken i Sävsjö
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer

573/2011-214

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 servce inom bekvämt gångavstånd. Samtidigt är
läget lugnt och avskiljt från störande verksamheter och trafik. Därför är den föreslagna tomten väl
lämpad för någon form av förtätad bostadsbebyggelse, gärna hyresrätter i flerfamiljshus eller till
exempel trygghetsboende. Området som kallas Cirkusplatsen finns med i förslaget till
översiktsplan.
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 Tegnérgatan samt del av kvarteret Storken.
Lagrum
Plan- och bygglagen 5 kap § 13
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsavdelningen

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 17 (18)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2011-09-22
§

139

Detaljplan för utökning av kvarteret Trucken
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer

574/2011-214

Sammanfattning
Sävsjö Transport är ett åkeri som är i behov av större tomt. Planförslaget syftar till att utöka
tomten. Planen föreslås bli utökad med intilliggande allmän platsmark (gata och natur) samt med
mark i nordväst och sydväst, som tidigare inte varit planlagd. På så sätt kan tomten utökas så att
den tillgodoser de behov som åkeriet har.
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 den västra delen av Västra Industriområdet. Området är beläget längst in
på Hantverkaregatan.
Lagrum
Plan- och bygglagen 5 kap § 13
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsavdelningen

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 18 (18)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2011-09-22
§

140

Samverkan för kontroll av luftkvalitet i Jönköpings län
Fastighet
Sökande

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

Diarienummer

437/2011-421

Sammanfattning
1996, 2001 och 2004 genomförde förvaltningen enklare luftmätningar i centrum i våra fyra
tätorter. Kommunerna ansvarar för att kontrollera flertalet miljökvalitetsnormer, rapportera resultat
av kontrollen till datavärdskapet för luft och underrätta Naturvårdsverket och berörda länsstyrelser
vid överskridande eller risk för överskridande av en miljökvalitetsnorm. Kraven på kontinuerlig
mätning har skärpts och fler kommuner än tidigare måste genomföra mätningar av luftkvaliteten i
tätortsluft.
Beslutsunderlag
- Extrainsatt årsmöte Jönköpings läns Luftvårdsförbund
- Kostnader mätning för respektive kommun
- Samverkan för kontroll av luftkvalitetsnormen
Myndighetsnämnden beslutar
att fortsätt vara medlem i Jönköpings läns Luftvårdsförbund,
att vara positiv till bildande av ett samverkansområde och kostnadsförslag för luftmätningar i
Jönköpings läns Luftvårdsförbund regi.
Motivering till beslutet
Med en gemensam upphandling och genomförande av luftmätning respektive beräkning i
Jönköpings läns Luftvårdsförbunds regi kan kostnaden minska betydligt för de små kommunerna.
Upplysning
Naturvårdsverket har utgivit mätföreskrifter som beskriver hur, när, var samt under hur lång tid en
mätning ska göras respektive hur en beräkning kan utgöra underlag för en jämförelse med
miljökvalitetsnormen för tätortsluft.
Kostnaden för luftmätningen och beräkningen blir för Sävsjö kommun enligt offert mellan 45 tkr till
60 tkr.
Lagrum
Förordningen om luftkvalitet 2010:477
Naturvårdsverkets föreskrift om Kontroll av luftkvalitet 2010:8
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen

Justering

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

Utdragsbestyrkande

