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Myndighetsnämnden
Protokoll 2011-12-15
§

165

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

Diarienummer
Sammanfattning
Av miljö- och byggförvaltningen meddelade beslut gällande värmepumpsanläggningar,
avloppsanläggningar, livsmedelsärenden, hälsoskyddsärenden, byggärenden, miljöärenden,
trafikärenden samt beslut om investeringsanslag - ombudgetering.
Av miljö- och byggförvaltningen meddelade beslut om godkännande av förrättning.
Beslutsunderlag
- Delegationsbeslut från miljö- och byggförvaltningen, daterade från 2011-11-08 till och med 201112-05.
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 2011-12-15
§

166

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

Diarienummer
Sammanfattning
Beslutsunderlag
1. Naturvårdsverket, Vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss.
2. Avfall Sverige; Rapport U2011:05, Goda exempel på förebyggande av avfall för kommuner.
3. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2011-11-21; Anmälan enligt miljöbalken om anläggande av
damm/våtmark på fastigheten Vallsjö 2:1.
4. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2011-11-21; Anmälan enligt miljöbalken om anläggande av
damm/våtmark på fastigheten Torset 1:9.
5. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2011-11-21; Anmälan enligt miljöbalken om anläggande av
damm/våtmark på fastigheten Knävelsby 1:2.
6. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2011-11-21; Prövning av strandskyddsdispens på fastigheten
Kvarntorpet 1:2.
7. Hägneskolans föräldraråd, 2011-11-29; Skrivelse om säkerhetsvandring för tryggare skolmiljö.
8. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2011-11-24; Anmälan enligt miljöbalken om utvidgning av
damm på fastigheten Lunnaberg 1:2.
9. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2011-11-28; Tillstånd till att uppföra vilthägn på fastigheten
Biskopsbo 1:25.
10. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2011-11-29; Samråd enligt miljöbalken om förläggning av
kabel mellan Föreberg och Möcklehult.
11. Länsstyrelsen i Jönköpings län, Regional risk- och sårbarhetsanalys för Jönköpings län 2011.
12. Länsstyrelsen i Jönköpings län, Risk- och sårbarhetsanalys för Jönköpings län 2011.
13. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2011-12-12; Länsstyrelsens prövning av
strandskyddsdispenser enligt 19 kap 3 b § miljöbalken.
14. Länsstyrelsen i Jönköpings län, Djurens och växternas miljömål - åtgärdsprogram 2012-2016.
15. Överklagan av myndighetsnämndens beslut 2011-11-17 § 160 gällande avloppsanläggning
på fastigheten Vallsjö 2:10.
16. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2011-12-08; Tillstånd till miljöfarlig verksamhet avseende
Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2011-12-15
bergtäkt på fastigheten Björka 1:3.
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 2011-12-15
§

167

Avgift för felparkering inom Sävsjö kommun
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer

733/2011-319

Sammanfattning
Sävsjö kommun har för närvarande ingen kommunal parkeringsövervakning. Mot bakgrund av
problematik som föreligger, med uppställning av fordon under lång tid på gatumark, finns förslag
om att anlita ett bevakningsföretag med möjlighet att ta ut felparkeringsavgift vid uppställning som
bryter mot trafikförordningen eller Sävsjö kommuns lokala trafikföreskrifter.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse upprättad av Michael Wirestam, miljö- och byggchef, 2011-11-30
Myndighetsnämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen yrka att kommunfullmäktige fastställer avgiften för överskridande av
den högsta tillåtna parkeringstiden till 300 kronor och avgiften för annan överträdelse rörande
stannande eller parkering till 500 kronor.
Motivering till beslutet
Tekniska nämnden fastställde de nu gällande felparkeringsavgifterna i Sävsjö kommun i april
2006. Nivåerna på felparkeringsavgifterna bör nu anpassas till grannkommunernas storlek
samtidigt som kommunfullmäktige ska fastställa avgifterna.
Upplysning
Enligt förordningen om parkeringsavgift fastställer kommunen felparkeringsavgiftens belopp.
Avgiften får fastställas till lägst 75 kronor och högst 1 000 kronor. Nivån på felparkeringsavgiften
är tänkt att i första hand vara av avskräckande karaktär och i andra hand som avgift för själva
överträdelsen.
Lagrum
Förordning (1976:1128) om felparkeringsavgift § 2a
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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 2011-12-15
§

168

Parkeringsövervakning i Sävsjö kommun
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer

733/2011-319

Sammanfattning
Sävsjö kommun har för närvarande ingen kommunal parkeringsövervakning. Det innebär att det i
dagsläget inte är möjligt att beivra felparkeringar på allmän mark. Sedan flera år finns ett stort
problem med bilar som har parkerats på gatumark, många av dess dessutom fullproppade med
skräp inne i kupén. I de fall en bil kan bedömmas som bilvrak finns möjligheten att skrota
fordonet. Kriterierna för denna bedömning är dock högt ställd. Polismyndigheten har heller inga
möjligheter att utfärda parkeringsböter på de aktuella fordonen. Från såväl kommunens som
allmänhetens sida upplevs en frustration över situationen. För tekniska förvaltningen innebär de
uppställda fordonen problematik vid såväl gaturenhållning som snöröjning.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse upprättad av Jan Fransson, gatuchef, 2011-11-22
Myndighetsnämnden beslutar
att införa kommunal parkeringsövervakning inom hela Sävsjö kommun samt
att ge gatuchefen i uppdrag att teckna avtal med en bevakningsfirma för att fullgöra
parkeringsövervakningen.
Motivering till beslutet
Mot bakgrund av den problematik som långvarigt uppställda fordon på gatumark ger upphov till
behöver en övervakning utifrån trafikförodningen samt kommunens lokala trafikföreskrifter komma
till stånd. Många synpunkter har inkommit från allmänheten om fordonen samtidigt som de
innebär problem för kommunen vid gaturenhållning och snöröjning.
Upplysning
Trafikförordningen (1998:1276) anger var det är tillåtet respektive inte tillåtet att parkera. Detta är
nationella bestämmelser och lagstiftningen styrs främst av krav på trafiksäkerhet, framkomlighet
och tillgänglighet. Utöver de generella reglerna finns också lokala trafikföreskrifter i kommunen
som ytterligare reglerar trafikföringen och parkeringen.
I beslut om kommunal parkeringsövervakning ska anges det område som övervakningen ska
omfatta. Kommunen ska också samråda med polisen om beslutet samt den allmänna inriktningen
och omfattningen av parkeringsövervakningen i enlighet med lagen (1987:24) om kommunal
parkeringsövervakning.
Lagrum
Lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning §§ 2-6
Trafikförordningen (1998:1276)
Lokala trafikföreskrifter i Sävsjö kommun
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 2011-12-15
Jan Fransson, tekniska förvaltningen
Kommunstyrelsen
Polismyndigheten i Jönköpings län

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2011-12-15
§

169

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 för att tydliggöra
vilken delegation som ges för beslut om avgifter inom ramen för livsmedelslagstiftningen och
kommunens livsmedelstaxa.
Beslutsunderlag
- Förslag till ändrad delegationsordning
Myndighetsnämnden beslutar
att fastställa förslaget till reviderad delegationsordning.
Motivering till beslutet
Delegationsordningen möjliggör en enklare och snabbare handläggning, framförallt gällande
rutinärenden samt ärenden av enklare slag. Revideringen görs för att tydliggöra delegationsrätten
för att ta ut avgifter i enlighet med kommunens livsmedelstaxa.
Upplysning
Alla beslut som tas på delegation av myndighetsnämnden ska 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 2011-12-15
§

170

Tillsynsplan 2012
Fastighet
Sökande

(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 antalet inspektörer.
Beslutsunderlag
- Förslag till tillsynsplan 2012
Myndighetsnämnden beslutar
att fastställa tillsynsplanen för 2012.
Motivering till beslutet
Myndigheten ska för sina ansvarsområden inom miljöbalkens och område för varje verksamhetsår
upprätta en samlad tillsynsplan. Även livsmedelslagen anger att det ska 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
Miljö- och byggförvaltningen

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2011-12-15
§

171

Yttrande angående fortsatt nätkoncession på kraftledning
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer

745/2011-429

Sammanfattning
Sökanden ansöker om en förlängning av nätkoncession på befintlig 40 kV-kraftledning mellan
Sävsjö och Nässjö.
Beslutsunderlag
- Inbjudan till samråd
- Samrådsunderlag
- Fotografier tagna 2011-11-29
Myndighetsnämnden beslutar
att förorda att ledningen från transformatorstation på fastigheten Eksjöhovgård 8:33 till
transformatorstationen i kvarteret Liljan i Sävsjö tätort markförläggs samt
att i övrigt inte lämna några ytterligare synpunkter över sökandens förslag.
Motivering till beslutet
Luftledningar i närheten av bostäder och en starkt frekventerad friluftsanläggning med tillhörande
motionsspår bör undvikas. Flera bostäder ligger på mindre än 70 meters avstånd. Motionsspåren
används både sommar- och vintertid och ligger långa sträckor under luftledningen. Sammantaget
gör detta att ledningen framledes bör markförläggas Från transformatorstation på fastigheten
Eksjöhovgård 8:33 till transformatorstation i kvarteret Liljan i Sävsjö.
Upplysning
Samråd med anledning av ansökan om förlängning av nätkoncessionen genomförs enligt
miljöbalkens 6 kap § 4.
Lagrum
Miljöbalken 6 kap § 4
Beslutet skickas till
Sökanden
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsavdelningen
Kultur- och fritidsförvaltningen

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2011-12-15
§

172

Provtagningsschema för Sävsjö kommuns vatten- och avloppsreningsverk 2012
Fastighet
Verksamhetsutövare

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

Diarienummer

767/2011-427

Sammanfattning
Myndighetsnämnden ska i egenskap av tillsynsmyndighet fastställa provtagningsintervallet för
kommunens vatten- och avloppsreningsverk under 2012.
Beslutsunderlag
- Förslag till provtagningsschema
Myndighetsnämnden beslutar
att fastställa förslag till provtagningsschema under 2012 för Sävsjö kommuns vatten- och
avloppsreningsverk.
Motivering till beslutet
Myndighetsnämnden anser att föreslaget provtagningsschema för kommunens vattenverk
uppfyller Livsmedelsverkets krav om regelbundna undersökningar för att säkerställa tillgängligt
dricksvatten för användarna. På samma sätt anser nämnden att provtagningen vid kommunens
avloppsreningsverk följer Naturvårdsverkets föreskrifter.
Upplysning
Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2011:3) om dricksvatten § 10 ska den som
producerar dricksvatten upprätta förslag till regelbundna undersökningar för att säkerställa att det
dricksvatten som är tillgängligt för användarna uppfyller kraven i föreskriften. Provtagning vid
avloppsreningsverk regleras i Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1990:14) om kontroll av
utsläpp till vatten- och markrecipient från anläggningar för behandling av avloppsvatten från
tätbebyggelse.
Lagrum
Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2011:3) om dricksvatten § 11
Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1990:14) om kontroll av utsläpp av vatten m.m.
Beslutet skickas till
Verksamhetsutövaren

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2011-12-15
§

173

Strandskyddsdispens för uppförande av fritidshus
Fastighet

ÄLMESÅS 1:4

Sökande

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

Diarienummer

713/2011-216

Sammanfattning
Sökanden ansöker om strandskyddsdispens för ett fritidshus utmed Linnesjön på fastigheten
Älmesås 1:4. Området omfattas av det dokument om landsbygdsutveckling i strandnära läge som
kommunfullmäktige har antagit.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2011-12-13
- Tomtplatsavgränsning
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja strandskyddsdispens i enlighet med miljöbalkens kap 7 § 18 b för uppförande av
fritidshus och
att en tydlig avgränsning i form av häck eller staket 35 meter öster om Linnesjöns strandlinje skall
göras för att tillskapa en fri passage för allmänheten.
Motivering till beslutet
Dispens ges i enlighet med miljöbalken, 7 kap § 18 d, då ansökan berör ett område för
landsbygdsutveckling i strandnära läge. Huset kommer att uppföras i anslutning till befintliga hus
vilket på så vis inte föranleder till en ostrukturerad bebyggelse. Det kan också anses vara av
sådant slag att det har en begränsad omfattning vilket gör att strandskyddets syften fortfarande
långsiktigt tillgodoses. Växt- och djurliv bedöms inte påverkas märkbart negativt.
Upplysning
Beslutet om strandskyddsdispens vinner laga kraft först tre veckor efter att beslutet har kommit
länsstyrelsen tillhanda. Länsstyrelsen har möjlighet att pröva beslutet.
Lagrum
Miljöbalken 7 kap §§ 15, 18 b, 18 d och 18 e
Beslutet skickas till
Sökanden
Länsstyrelsen
Naturvårdsverket

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2011-12-15
§

174

Strandskyddsdispens för uppförande av enbostadshus samt garage
Fastighet

SJÖBERG 1:11

Sökande

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

Diarienummer

770/2011-231

Sammanfattning
Sökanden ansöker om strandskyddsdispens för ett enbostadshus samt garage utmed Holmsjön
på fastigheten Sjöberg 1:11. Området omfattas av det dokument om landsbygdsutveckling i
strandnära läge som kommunfullmäktige har antagit.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2011-12-13
- Tomtplatsavgränsning
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja strandskyddsdispens i enlighet med miljöbalkens kap 7 § 18 b för uppförande av
enbostadshus och garage samt
att en tydlig avgränsning i form av häck eller staket 35 meter öster om Holmsjöns strandlinje skall
göras för att tillskapa en fri passage för allmänheten.
Motivering till beslutet
Dispens ges i enlighet med miljöbalken, 7 kap § 18 d, då ansökan berör ett område för
landsbygdsutveckling i strandnära läge. Enbostadshuset och garaget kommer att uppföras i
anslutning till befintliga hus vilket på så vis inte föranleder till en ostrukturerad bebyggelse.
Området och platsen är väl lämpat för en förlängning av den befintliga bebyggelsen. Huset
tillsammans med garaget kan också anses vara av sådant slag att det har en begränsad
omfattning vilket gör att strandskyddets syften fortfarande långsiktigt tillgodoses. Växt- och djurliv
bedöms inte påverkas märkbart negativt.
Upplysning
Beslutet om strandskyddsdispens vinner laga kraft först tre veckor efter att beslutet har kommit
länsstyrelsen tillhanda. Länsstyrelsen har möjlighet att pröva beslutet.
Lagrum
Miljöbalken 7 kap §§ 15, 18 b, 18 d och 18 e
Beslutet skickas till
Sökanden
Länsstyrelsen
Naturvårdsverket

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2011-12-15
§

175

Uppförande av flerbostadshus och carport
Fastighet

BLECKSLAGAREN 2 och 3

Sökande

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

Diarienummer

689/2011-233

Sammanfattning
Sökanden önskar uppföra fyra stycken flerbostadshus med 4 lägenheter i varje huskropp.
Området för exploatering ligger i centrala delen av Sävsjö. Lägenheterna varierar med två, tre
respektive fyra rum och kök. Fördelningen innebär två lägenheter på markplan samt två
lägenheter på övre plan per huskropp. Tillgång till lägenheterna på övre plan sker via utvändig
trappa eller via hiss. Varje lägenhet förses också med ett eget förråd. Inom det planerade
området finns parkeringsplats för tjugo bilar. Tio platser förses med en gemensam carport
samtidigt som en plats görs tillgänglig för personer med funktionshinder.
Beslutsunderlag
- Ansökan
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för uppförande av fyra stycken flerbostadshus innehållande totalt 16 lägenheter
samt
att bevilja bygglov för uppförande av carport.
Bo Nilvall (m) anmälde jäv och deltog inte i beslutet.
Motivering till beslutet
Byggnationen följer gällande detaljplan. Myndighetsnämnden finner heller inga andra hinder för
uppförandet.
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 2011-12-15
§

176

Uppförande av garage
Fastighet

GÄSTGIVAREGÅRDEN 1:120

Sökande

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

Diarienummer

483/2011-231

Sammanfattning
Sökanden önskar uppföra ett garage med förråd om 60 kvm på sin fastighet i Vrigstad.
Byggnationen innebär en avvikelse från gällande detaljplan då uppförandet delvis sker på allmän
platsmark. Sökanden har genom markförvärv av Sävsjö kommun utökat sin tomt och genomfört
en fastighetsreglering. Möjlighet till att yttra sig har skickats ut till berörda sakägare. Ingen har
något att erinra.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2011-12-14
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för uppförande av garagebyggnad samt
att godkänna åtgärden som en liten avvikelse från detaljplan.
Motivering till beslutet
Myndighetsnämnden menar att bygglov kan beviljas och åtgärden godkännas som en liten
avvikelse mot detaljplan då Lantmäteriet har godkänt fastighetsregleringen 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
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2011-12-15
§

177

Om- och tillbyggnad av samlingslokal
Fastighet

LÖJTNANTEN 11

Sökande

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

Diarienummer

762/2011-233

Sammanfattning
Sökande önskar göra en tillbyggnad till befintlig lokal. En ny samlingslokal är tänkt att tillskapas
för ungdomsverksamhet. Tillbyggnaden är i tre plan. I källarplan inryms lokal för gym och
omklädningsrum. I bottenplanet finns bland annat en samlingssal och på tredje plan ett grupprum.
I befintlig byggnad kommer en ombyggnation ske för att förbättra logistiken samt tillgängligheten.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2011-12-14
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för om- och tillbyggnad av samlingslokal.
Motivering till beslutet
Myndighetsnämnden ser inga hinder för om- och tillbyggnaden. Byggnationen följer gällande
detaljplan efter att fastighetsreglering har genomförts.
Upplysning
Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år
från dagen för beslutet om lov.
Innan startbesked kan lämnas ska en fastighetsreglering med sammanslagning av ingående
fastigheter vara genomförd.
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

