Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Myndighetsnämnden i Sävsjö kommun

2013-06-13

Plats och tid

Kommunalhuset, Vrigstadrummet

Beslutande

Ordinarie ledamöter:

2013-06-13

13:00 - 17:45

Ingvar Svensson (c)
Bo Nilvall (m)
Bengt Mattsson (kd)
Per-Otto Ivarsson (s)
Jan-Ove Fransson (m) §§ 53-57, 60-71
Hazze Eklöf (s), §§ 53-65
Peter-Jörgen Svensson (kd)

Övriga deltagare

Magdalena Gustafsson, sekreterare
Maria Thulin, miljö- och byggchef
Bo Christensson, räddningschef
Magnus Persson, Stf räddningschef, §§ 53-61
Michael Wirestam, Aneby kommun, § 53
Per Thörnqvist, kommunchef, § 53
Stefan Gustafsson, kommunalråd, § 53
Folke Mökander, miljösamordnare, §§ 55-61

Utses att justera

Bengt Mattsson (kd)

Justeringens
plats och tid

Kommunalhuset, 2013-06-13 kl.18.00

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

53 - 71

Magdalena Gustafsson, sekreterare
Ordförande
Ingvar Svensson (c)
Justerande
Bengt Mattsson (kd)

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

Myndighetsnämnd

Sammanträdesdatum

2013-06-13

Datum för
anslags uppsättande

2013-06-14

Förvaringsplats
för protokolet

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

2013-07-05

Sida 2 (28)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-06-13
§

53

Information om räddningstjänsten
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer
Sammanfattning
Michael Wirestam samhällsbyggnadschef i Aneby kommun presenterar deras modell för
räddningstjänsten.
Beslutsunderlag
Myndighetsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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 2013-06-13
§

54

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, miljö- och hälsoskyddsärenden, byggärenden samt
trafikärenden.
Av miljö- och byggförvaltningen meddelade beslut om godkännande av förrättning.
Beslutsunderlag
- Delegationsbeslut från miljö- och byggförvaltningen, daterade från 2013-05-07 till och med 201306-03.
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 2013-06-13
§

55

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

Diarienummer
Sammanfattning
Beslutsunderlag
1. Pressmeddelande: Förändingar i plan- och bygglagen ska korta sträckan till byggstart.
2. Informationsbroschyr som sammanfattar betänkandet.
3. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2013-05-06; Anmälan om egen transport av farligt avfall,
Sävsjö kommun.
4. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2013-05-21; Remiss angående anmälan om vattenverksamhet
på fastigheten Stockaryd 4:179.
5. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2013-05-22; Anmälan av vattenverksamhet avseende broar på
väg 30.
6. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2013-05-24; Prövning enligt miljöbalken gällande
strandskyddsdispens på fastigheten Hetseryd 2:14.
7. Protokoll kommunfullmäktige 2013-05-20 § 62; Framtidsplaner.
8. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2013-05-24; Samråd om förläggning av kabel mm mellan
Eksjöhovgård 7:1 och Hjärtnäs 3:4.
9. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2013-06-03; Tillsynsansvar för avloppsledningsnät.
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 2013-06-13
§

56

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

Diarienummer
Sammanfattning
Med anledning av att nytt brandfordon upphandlats i enlighet med beslutad investering så vill
räddningstjänsten avyttra det gamla fordon som skall ersättas. Det gamla fordonet har varit taget
ur drift sedan 2012-01-01 beroende på arbetsmiljö och trafiksäkerhetsskäl. Det gamla fordonet är
avskrivet och har inget bokfört värde. Räddningstjänsten har för avsikt att lämna fordonet till KVD
som mot en mindre ersättning hanterar försäljningen som sker via auktion. Intäkterna för
försäljningen återförs till 2013 års driftbudget.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse 2013-06-11 upprättad av Bo Christensson, räddningschef
Myndighetsnämnden beslutar
att godkänna avyttrandet av fordonet och att låta KVD administrera försäljningen.
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 2013-06-13
§

57

Avsägning från uppdrag som skadedjursskytt samt ansökan om tillstånd för
ersättare
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer

2013000276

Sammanfattning
Sävsjö kommun har ett antal utsedda kommunjägare med tillstånd från polismyndigheten att inom
detaljplanelagt område avskjuta eller på annat sätt avlägsna diverse skadedjur för människor eller
miljön inom Sävsjö kommun. Förvaltningen har på delegation att besluta om, när och hur
eventuell insats från kommunjägarna skall utföras. Förutsättning för detta beslut är att lagarna
som styr de olika ingripanden följs och att olägenhet för människors hälsa eller miljön föreligger.
Beslutsunderlag
- Uppsägning
Myndighetsnämnden beslutar
att tillstyrka att xx, lämnar sitt uppdrag som kommunjägare samt
att hos polismyndigheten ansöka om ett nytt tillstånd för xx.
Motivering till beslutet
Myndighetsnämnden anser att det är fortsatt nödvändigt att vid vissa tillfällen decimera kråk- och
måsfåglar, stadsduvor, vildkattor och andra skadedjur för att undvika olägenheter för människors
hälsa eller miljön.
Upplysning
Lagrum
Beslutet skickas till
Berörda skyttar
Polismyndigheten

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-06-13
§

58

Anmälan för anläggande av vindkraft i Hylletofta
Fastighet

HYLLETOFTA 2:2

Sökande

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

Diarienummer

2011000299

Sammanfattning
Sökanden lämnade den 30 juni 2011 in en miljöanmälan enligt miljöbalken och en ansökan om
bygglov avseende fyra vindkraftsverk på fastigheten Hylletofta 2:2. Myndighetsnämnden förbjöd
uppförandet och beviljade ej bygglov för projektet 2012-12-20. Myndighetsnämndens beslut
överklagades till länsstyrelsen som upphävde beslutet och återförvisade ärendet till
Myndighetsnämnden.
Enligt ansökan kommer vindkraftverken ha en totalhöjd på maximalt 150 meter och en
rotordiameter på 100 meter och producera cirka 6 - 7 GWh per år och vindkraftverk.
Vindkraftsverken är planerade till att uppföras i ett område som ligger cirka sex kilometer väster
om Sävsjö tätort samt cirka sex kilometer sydväst om Vrigstad tätort. Landskapet är något
kuperat och i området finns sumpskogar och våtmark samt regionalt sällsynt fågelart. Närmsta
permanentbostad i området ligger på cirka 950 meters avstånd till föreslagna vindkraftsverk.
Vindkraftsverkens föreslagna placering ligger i nära anslutning till Hylletofta kyrkby.
Sökanden har med fotomontage redovisat verkens påverkan på landskapsbilden. Visuellt
kommer vindkraftverken ha en begränsad påverkan på landskapsbilden. Från vissa platser
kommer dock verken att vara mer eller mindre synliga.
I översiktsplanen finns redovisat stora opåverkade områden i kommunen som definieras till tysta
områden. Hylletofta med omnejd är beläget i ett av kommunens uppfattning stora opåverkade
områden - tysta områden.
Enligt utvecklingsstrategin antagen av Sävsjö kommunfullmäktige skall Sävsjö kommun verka för
en fortsatt utbyggnad av vindkraften.
Myndighetsnämnden har, enligt plan- och bygglagen 9 kap 25 § samt förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd § 26, lämnat kända sakägare och övriga som berörs tillfälle att på
nytt yttra sig i ärendet efter länsstyrelsens beslut.
Beslutsunderlag
- Anmälan enligt miljöbalken
- Kompletteringar i ärendet
- Protokoll myndighetsnämnden 2012-12-20 § 161
- Länsstyrelsens beslut avseende anmälan Dnr 505-600-2013
- Protokoll myndighetsnämnden 2013-04-11 § 33
- Inkommna yttranden
- Tjänstetskrivelse upprättad av Folke Mökander, miljösamordnare, 2013-06-13
Myndighetsnämnden beslutar
att ärendet inte föranleder betydande miljöpåverkan,
att ändra från handläggningsavgift till timavgift för prövningen av ärendet enligt miljöbalken till 20
Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-06-13
timmar x 730 kr=14 600 kr,
att tillåta Greenextreme AB nedan kallat bolaget, uppföra och drifta fyra vindkraftverk på
fastigheten Hylletofta 2:2,
att förelägga bolaget enligt bilagd tjänsteskrivelse upprättad av Folke Mökander,
miljösamordnare, försiktighetsåtgärder för dessa vindkraftverk.
Jan-Ove Fransson (m) anmälde jäv och deltog inte i beslutet.
Motivering till beslutet
Den föreslagna platsen för vindkraftverken uppfyller de förutsättningar de centrala myndigheterna
ställer på liknande anläggningsplatser.
Vindalstrad elproduktion gör att miljökvalitetsmålen uppfylls bättre såsom begränsad
klimatpåverkan, frisk luft och bara naturlig försurning.
Regeringen har som planeringsmål att Sverige ska ha en produktion av vindkraft på 30 TWh år
2020.
Anläggningsområdet består mest av produktionsskog. Närmsta bostäder ligger på 950 meters
avstånd.
En rimlighetsavvägning enligt miljöbalken 2 kap § 7 har gjorts.
Upplysning
Enligt "Höglandstaxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken i Sävsjö kommun" har ett ärende
av denna typ med FMH-koden 40.100 C en handläggningsavgift på 4 x 715 kr=2 860 kr. Enligt §
21 punkten 1 i Höglandstaxan får myndighetsnämnden om det finns särskilda skäl såsom nedlagd
handläggningstid ändra från handläggningsavgift till timavgift i det enskilda fallet.
Den 7 maj 2013 skickades 52 remisser ut till enskilda och 19 till organisationer och företag. Till
den 30 maj 2013 inkom 21 yttrande till förvaltningen över anmälan enligt miljöbalken och
bygglovansökan.14 yttrande hade enrinringar mot projektet, en var för projektet och övriga 6 inget
att erinra.
Ändrade ägarförhållande skall, enligt 32 § förordningen (1998:889) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd, anmälas till miljö- och byggförvaltningen.
Lagrum
Miljöbalken 2 kap §§ 3, 6 och 7, och 26 kap §§ 9 och 21. Förordningen om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd §§ 25a, 26, 26a och 27
Beslutet skickas till
Sökanden
Försvarsmakten
Berörda sakägare (besvärshänvisning)

Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-06-13
§

59

Ansökan om bygglov enligt Plan- och bygglagen (PBL) för nybyggnad av fyra
vindkraftsverk samt fyra transformatorstationer inom fastigheten Hylletofta 2:2
Fastighet
Sökande

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

Diarienummer

2011000299

Sammanfattning
Sökanden önskar uppföra fyra stycken vindkraftsverk på fastigheten Hylletofta 2:2. Ansökan om
bygglov enligt Plan- och bygglagen (PBL) och anmälan enligt Miljöbalken inkom till miljö- och
byggförvaltningen 2011-06-30.
Myndighetsnämnden beslutade 2012-12-20 att förbjuda uppförandet och att inte bevilja bygglov
för verken. Myndighetsnämndens beslut överklagades till länsstyrelsen som upphävde beslutet
och återförvisade ärendet för ny handläggning till Myndighetsnämnden.
Vindkraftsverken är planerade till att uppföras i ett område som ligger cirka sex kilometer väster
om Sävsjö tätort samt cirka sex kilometer sydväst om Vrigstad tätort. Landskapet är något
kuperat och i området finns sumpskogar och våtmark samt regionalt sällsynt fågelart. Närmsta
permanentbostad i området ligger på cirka 950 meters avstånd till föreslagna vindkraftsverk.
Vindkraftsverkens föreslagna placering ligger i nära anslutning till Hylletofta kyrkby. I Sävsjö
kommuns översiktsplan kan läsas att bebyggelsen i Hylletofta kyrkby är utspridd i landskapet med
kyrka, prästgård, klockaregård och missionshus i centrum. Mangårdsbyggnaderna, som är
uppförda i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet, utgörs av stora tvåvåningsparhus eller
tvillingstugor samt en salsbyggnad.
Sökanden har med fotomontage redovisat verkens påverkan på landskapsbilden. Visuellt
kommer vindkraftverken ha en begränsad påverkan på landskapsbilden. Från vissa platser
kommer dock verken att vara mer eller mindre synliga.
Området för den tänkta vindkraftsetableringen omfattas inte av någon detaljplan eller några
områdesbestämmelser. Området omfattas inte heller av några riksintressen enligt miljöbalken.
Sävsjö kommuns översiktsplan pekar dock ut Hylletofta kyrkby som intressant ur
kulturmiljösynpunkt.
I översiktsplanen finns redovisat stora opåverkade områden i kommunen som definieras som
tysta områden. Hylletofta med omnejd befinner sig i ett av kommunens uppfattning om vad det
finns stora opåverkade områden - tysta områden.
Myndighetsnämnden har enligt plan- och bygglagen 9 kap 25 § lämnat kända sakägare som
berörs tillfälle att yttra sig i ärendet på nytt efter länsstyrelsens beslut.
Ansökan har skickat ut till fastighetsägare, organisationer, föreningar samt remissinstanser. Tiden
för synpunkter och svar på remisser var satt till 2013-05-29.
Till den 30 maj 2013 inkom 21 stycken yttrande till förvaltningen över anmälan enligt miljöbalken
och bygglovansökan. 14 stycken yttranden hade enrinringar mot projektet, en var för projektet och
övriga 6 inget att erinra.
Ärendet har också kungjorts i lokalpressen samt funnits tillgängligt på kommunens hemsida,
www.savsjo.se.
Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-06-13
Inkomna yttranden och svar på remisser har 2013-06-07 kommunicerats med sökanden för
eventuella kommentarer.
Beslutsunderlag
- Ansökan om bygglov
- Kompletteringar i ärendet
- Protokoll myndighetsnämnden 2012-12-20 § 161
- Protokoll myndighetsnämndens 2013-04-11 § 33
- Länsstyrelsens beslut avseende bygglov Dnr 403-590-2013
- Inkomna yttranden
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för fyra vindkraftsverk med maxhöjd 150 meter inom fastigheten Hylletofta 2:2
samt
att bevilja bygglov för fyra stycken transformatorstationer i anslutning till verken inom fastigheten
Hylletofta 2:2.
Jan-Ove Fransson (m) anmälde jäv och deltog inte i beslutet.
Motivering till beslutet
Myndighetsnämnden ställer sig positiv till vindkraftsetablering på fastigheten Hylletofta 2:2.
Med mer vindalstrad elproduktion begränsas klimatpåverkan som leder till friskare luft och bara
naturlig försurning.
Enligt utvecklingsstrategin antagen av Sävsjö kommunfullmäktige skall Sävsjö kommun verka för
en fortsatt utbyggnad av vindkraften.
Upplysning
Nedanstående föreskrifter ska följas:
- Tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan utfärdas. Byggherren och kontrollansvarig ska
närvara vid tekniskt samråd. Byggnadinspektör kallar till mötet, dessutom kan andra kallas.
- Teknisk beskrivning på valt fabrikat av vindkraftsverk ska lämnas in före teknisikt samråd.
- Arbetsmiljöverkets krav beträffande arbetsmiljöplan och ansvariga BAS-P och BAS-U på
arbetasplatsen ska beaktas.
- Förslag till utvändig färgsättning ska lämnas in för godkännande.
- Förslag till kontrollplan ska lämnas in före tekniskt samråd.
- Brandskyddsdokumentation ska upprättas och lämnas in till det tekniska samrådet.
- Samtliga vindkraftverk ska ges diskret färgsättning. Endast verksamhetsutövarens och
tillverkarens namn eller firma får anges med text eller logotyp. Endast maskinhuset får användas
för detta. Utformningen av texten eller logotyp ska bestämmas i samråd med tillsynsmyndigheten.
Andra reklamanordningar får inte placeras på vindkraftverken.
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits och beslut om startbesked
lämnats.
Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftgning inte följs.
Beviljat bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom
fem år från den dagen beslutet vann laga kraft. Bygglovet vinner laga kraft fyra veckor efter att
beslutet kungjort i Post- och Inrikes Tidningar.
Avgift för handläggning i ärendet tas ut i enlighet med Sävsjö kommuns plan- och bygglovstaxa.
Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-06-13
Lagrum
Plan- och byggförordningen (2011:338) 9 kap. § 2 samt plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap. §
31
Beslutet skickas till
Sökanden
Försvarsmakten
Berörda sakägare (besvärshänvisning)

Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-06-13
§

60

Ansökan om spridning av kemiska bekämpningsmedel inom Vallsjöns
vattenskyddsområde
Fastighet

TORSET 1:3

Sökande

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

Diarienummer

2013000275

Sammanfattning
Sökanden söker tillstånd att få spruta kemiska bekämpningsmedel på jordbruksmark inom
fastigheten Torset 1:3 i Vallsjöns vattenskyddsområde 2013 - 2015.
Beslutsunderlag
- Ansökan
Myndighetsnämnden beslutar
att meddela sökanden tillstånd för spridning av kemiska bekämpningsmedel under åren 2013 2015 under följande villkor:
1. Användandet av bekämpningsmedel med avseende på tidpunkt för bekämpningen,
spridarutrustning, val av preparat med mera sker så att påverkan på omgivande miljö minimeras.
2. Ett test av lantbrukssprutan ska vara genomfört och tiden mellan testet och användandet av
sprutan får ej överstiga två år. Testet ska uppfylla Jordbruksverkets riktlinjer för funktionstest eller
liknande.
3. Spridning av bekämpningsmedel får ej ske vid risk för kraftigt regn inom det närmaste dygnet.
4. Temperatur, vindhastighet och riktning mäts, antecknas och beaktas vid bestämmandet av
vindanpassat skyddsavstånd.
5. Följande skyddsavstånd mot marktransport ska lämnas:
- Minst 1 meter till diken och dräneringsbrunnar,
- Minst 6 meter till större dike eller bäck,
- Minst 50 meter till Vallsjöns strand och dricksvattenbrunnar.
6. Vid rengöring av bekämpningsvätska samt påfyllning och rengöring av spridningsutrustning
skall minst 30 meters skyddsavstånd lämnas till samtliga ovanstående objekt.
7. På mer sluttande mark med större risk för ytransport eller på genomsläpplig mark (sand/grusjord) ska skyddsavstånden vid spridning och påfyllning/rengöring utökas. Vid en marklutning
på 10 % ska skyddsavståndet dubbleras. Vid en marklutning på 20 % ska skyddsavståndet
fyrdubblas.
8. Påfyllning och rengöring av spruta ska ske på någon av följande platser:
- Biobädd
- Spol- eller gödselplatta kopplad till tätt uppsamlingskärl eller
flytgödselbehållare
- Biologiskt aktiv mark.
Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 13 (28)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-06-13
9. Hantering och spridning av bekämpningsmedel ska i övrigt ske i enlighet med bestämmelserna
i Förordningen om växtskyddsmedel (2006:1010) och Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning
av kemiska bekämpningsmedel (SNFS 1997:2), och i enlighet med inlämnad ansökan.
10. Tillståndet kan återkallas om ovanstående villkor ej följs.
Motivering till beslutet
Tillstånd för yrkesmässig användning av kemiska bekämpningsmedel inom Vallsjöns
vattenskyddsområde bör kunna tillåtas under villkor att spridningen ej medför att
bekämpningsmedelsrester kommer till Vallsjöns vatten.
Upplysning
Vattenprov tagna i Vallsjön vid råvattenintaget har inte visat några detekterbara mängder
bekämpningsmedel.
Avgift för prövning av ansökan 1 460 kr
Lagrum
Miljöbalken 2 kap § 3 och 7 kap § 22
Vallsjöns vattenskyddsföreskrifter § 2 b
Naturvårdsverket föreskrift "Spridning av kemiska bekämpningsmedel" (SNFS 1997:2) § 14
Beslutet skickas till
Sökanden

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 14 (28)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-06-13
§

61

Detaljplan för Slättsjön, del av Lundby 2:19, Vrigstad Samhälle, Sävsjö kommun
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer
Sammanfattning
Syftet med planen är att skapa attraktiv tomtmark för småhusbebyggelse.
Erfarenheter från ett liknande projekt vid Slättsjön är att nya bostäder i Vrigstad kan tillkomma om
det erbjuds tillräckligt attraktiva tomter. Nya bostäder behövs för att bibehålla
befolkningsunderlag, service, kommunikationer och för att behålla ett levande Vrigstad med
omnejd.
För att få tillstånd nödvändig bostadsproduktion i Vrigstad måste nya tomtplatser ges ett attraktivt
läge.
Beslutsunderlag
- Planbeskrivning
- Detaljplan
Myndighetsnämnden beslutar
att inte lämna några erinringar mot föreslagen detaljplan.
Per-Otto Ivarsson (s) reserverar sig mot yttrandet till förmån för 100 metersgränsen.
Motivering till beslutet
Myndighetsnämnden ställer sig positiv till detaljplan för Slättsjön, del av Lundby 2:19.
För att trygga allmänhetens tillgång till fria stränder och bevara goda livsvillkor för växt- och
djurlivet på land och i vatten ska det alltid finnas en fri passagen mellan strandlinjen och
byggnader/anläggningar.
Med Sävsjö kommun som huvudman för allmän platsmark säkerställer att området närmast sjön
inte privatiseras samt att allmänheten får tillgång till att använda området för rekreation.
Enskilda avloppsanläggningar kan medföra utsläpp till Slättsjön.
Därmed ställer sig myndighetsnämnden sig positiv till att verksamhetsområdet för VA för Vrigstad
samhälle utökas.
Nämnden ser gärna att bäcken inte kulveteras genom tomtområdet utan att eventuellt flyttas.
Upplysning
Lagrum
Plan- och bygglagen (2012:900) kap 5 § 13
Beslutet skickas till
Utvecklingsavdelningen,
Samhällsbyggnadsenheten

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 15 (28)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-06-13
§

62

Tillbyggnad kallager
Fastighet

SÅGEN 9

Sökande

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

Diarienummer

2013000244

Sammanfattning
Sökande önskar göra en tillbyggnad på sitt kallager. Fastigheten är en industritomt. Åtgärden
innebär att byggnaden delvis hamnar på prickmark vilket är en avvikelse mot gällande detaljplan.
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i ärendet. Inga erinringar har kommit in till miljöoch byggförvaltningen.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2013-06-05
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för tillbyggnaden samt
att godkänna åtgärden som en mindre avvikelse från detaljplanen.
Motivering till beslutet
Uppförandet av tillbyggnaden innebär en avvikelse mot gällande detaljplan. Myndighetsnämnden
menar att bygglov kan beviljas och att åtgärden kan godkännas som en liten avvikelse mot
detaljplan eftersom berörda grannar inte haft något att erinra, samtidigt som avvikelsen kan anses
vara förenlig med planens syfte.
Upplysning
Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två (2) år och avslutats inom fem
(5) år från dagen för beslutet om lov.
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits och beslut om startbesked
lämnats.
Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftgning inte följs.
Miljö- och byggförvaltningen kallar till tekniskt samråd. Byggherren tar kontakt med förvaltningen
för bestämmande av tid.
Trafikverket har fått rubricerat ärende för yttrande. Ärendet avser bygglov för uppförandet av
tillbyggnad/ lagerlokal på fastigheten Sågen 9 i Sävsjö kommun.
Enligt inkomna handlingar är intilliggande byggnaden placerad nära järnväg.
Generellt bör ny bebyggelse inte tillåtas inom ett område på 30 meter från järnvägen. Verksamhet
som inte är störningskänslig och där människor endast tillfälligtvis vistas till exempel parkering,
garage eller förråd, kan dock finnas inom 15 meter från spårmitt. Föreslagen byggnad skall
användas som kallager och då byggnaden inte kommer närmare Södra stambanan än befintlig
bebyggelse kan den föreslagna placeringen accepteras. Dock måste byggnaden uppföras och
underhållas från den egna fastigheten.
Lagrum
Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 16 (28)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-06-13
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap § 2 samt 9 kap § 31 b
Beslutet skickas till
Sökanden

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 17 (28)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-06-13
§

63

Bygglov uppförande av garage
Fastighet

VALLMON 1

Sökande

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

Diarienummer

2013000294

Sammanfattning
Sökande ansöker om förnyat bygglov för sitt garage, det gamla bygglovet har upphört att gälla.
Den nya åtgärden innebär att byggnaden delvis hamnar på prickmark vilket är en avvikelse mot
gällande detaljplan. Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i ärendet. Inga erinringar har
kommit in till miljö- och byggförvaltningen.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2013-06-05
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för uppförande av garage samt
att godkänna åtgärden som en mindre avvikelse från detaljplanen.
Motivering till beslutet
Uppförandet av byggnaden innebär en avvikelse mot gällande detaljplan. Myndighetsnämnden
menar att bygglov kan beviljas och att åtgärden kan godkännas som en liten avvikelse mot
detaljplan eftersom berörda grannar inte haft något att erinra, samtidigt som avvikelsen kan anses
vara förenlig med planens syfte.
Upplysning
Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år
från dagen för beslutet om lov.
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits och beslut om startbesked
lämnats.
Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftgning inte följs.
Lagrum
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap § 2 samt 9 kap § 31 b
Beslutet skickas till
Sökanden

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 18 (28)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-06-13
§

64

Tillbyggnad av enbostadshus
Fastighet

TUNET 1

Sökande

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

Diarienummer

2013000280

Sammanfattning
Sökanden önskar göra en tillbyggnad till sitt enbostadshus. Åtgärden innebär en avvikelse från
gällande detaljplan. Enligt planen får tomten endast bebyggas med 185 kvadratmeter
huvudbyggnad. I detta fall rör det sig om en avvikelse med 20 kvadratmeter. Berörda sakägare
har fått möjlighet till att yttra sig i ärendet. Inga erinringar har kommit in till miljö- och
byggförvaltningen.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2013-06-05
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt
att godkänna åtgärden som en mindre avvikelse från detaljplanen.
Motivering till beslutet
Uppförandet av byggnaden innebär en avvikelse mot gällande detaljplan. Myndighetsnämnden
menar att bygglov kan beviljas och att åtgärden kan godkännas som en liten avvikelse mot
detaljplan eftersom berörda grannar inte haft något att erinra, samtidigt som avvikelsen kan anses
vara förenlig med planens syfte.
Upplysning
Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år
från dagen för beslutet om lov.
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits och beslut om startbesked
lämnats.
Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftgning inte följs.
Lagrum
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap § 2 samt 9 kap § 31 b
Beslutet skickas till
Sökanden

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 19 (28)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-06-13
§

65

Uppförande av garage
Fastighet

VRIGSTAD 3:74

Sökande

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

Diarienummer

2013000277

Sammanfattning
Sökande önskar uppföra ett garage. I dagsläget står det ett förråd på den aktuella platsen, som
den sökande planerar att riva. Den nya åtgärden innebär att byggnaden delvis hamnar på
prickmark vilket är en avvikelse mot gällande detaljplan. Berörda sakägare har fått möjlighet att
yttra sig i ärendet. Inga erinringar har kommit in till miljö- och byggförvaltningen.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2013-06-05
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för uppförande av garage samt
att godkänna åtgärden som en mindre avvikelse från detaljplanen.
Motivering till beslutet
Uppförandet av byggnaden innebär en avvikelse mot gällande detaljplan. Myndighetsnämnden
menar att bygglov kan beviljas och att åtgärden kan godkännas som en liten avvikelse mot
detaljplan eftersom berörda grannar inte haft något att erinra, samtidigt som avvikelsen kan anses
vara förenlig med planens syfte.
Upplysning
Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år
från dagen för beslutet om lov.
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits och beslut om startbesked
lämnats.
Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftgning inte följs.
Tillträde till garaget ska utföras på den egna fastigheten.
Lagrum
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap § 2 samt 9 kap § 31 b
Beslutet skickas till
Sökanden

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 20 (28)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-06-13
§

66

Inredning av vind till bostad samt tillbyggnad av 2 st takkupor
Fastighet

HÖKEN 8

Sökande

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

Diarienummer

2013000176

Sammanfattning
Sökanden önskar bygglov för att inreda vinden samt bygga till med två stycken takkupor.
Ombyggnationen innebär att två och en halv våning tas i bruk. I detaljplanen står det angivet att
byggnader i området får uppföras med högst två våningar. Berörda sakägare har fått möjlighet att
yttra sig i ärendet.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2013-06-05
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för ombyggnation av vind samt
att godkänna åtgärden som en mindre avvikelse från detaljplanen.
Motivering till beslutet
Ombyggnationen av byggnaden innebär en avvikelse mot gällande detaljplan.
Myndighetsnämnden menar att bygglov kan beviljas och att åtgärden kan godkännas som en liten
avvikelse mot detaljplan eftersom berörda grannar inte haft något att erinra, samtidigt som
avvikelsen kan anses vara förenlig med planens syfte.
Upplysning
Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år
från dagen för beslutet om lov.
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits och beslut om startbesked
lämnats.
Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftgning inte följs.
Lagrum
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap § 2 samt 9 kap § 31 b
Beslutet skickas till
Sökanden

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 21 (28)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-06-13
§

67

Uppförande av garage samt uterum
Fastighet

TALLEN 7

Sökande

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

Diarienummer

2013000324

Sammanfattning
Sökande önskar göra en tillbyggnad i form av ett uterum till sitt enbostadshus. Åtgärden innebär
att byggnaden hamnar på prickmark vilket är en avvikelse mot gällande detaljplan. Sökanden
önskar också att uppföra ett garage på sin tomt, åtgärden innebär en avvikelse från gällande
detaljplan. Enligt planen får tomten endast bebyggas med 50 kvadratmeter uthus. I detta fall rör
det sig om en avvikelse med cirka 20 kvadratmeter. Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra
sig i ärendet.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2013-06-05
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och uppförande av garage samt
att godkänna åtgärden som en mindre avvikelse från detaljplanen.
Motivering till beslutet
Tillbyggnad av enbostadshuset och uppförandet av garaget innebär en avvikelse mot gällande
detaljplan. Myndighetsnämnden menar att bygglov kan beviljas och att åtgärden kan godkännas
som en liten avvikelse mot detaljplan eftersom berörda grannar inte haft något att erinra,
samtidigt som avvikelsen kan anses vara förenlig med planens syfte.
Upplysning
Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år
från dagen för beslutet om lov.
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits och beslut om startbesked
lämnats.
Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftgning inte följs.
Lagrum
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap § 2 samt 9 kap § 31 b
Beslutet skickas till
Sökanden

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 22 (28)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-06-13
§

68

Förhandsbesked gällande ett fritidshus
Fastighet

ÄPPLARYD 1:13

Sökande

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

Diarienummer

2011000204

Sammanfattning
Sökanden önskar ett förhandsbesked gällande ett fritidshus på fastigheten Äpplaryd 1:13. Det är
tilltänkt en avstyckning på cirka 2000 kvadratmeter från stamfastigheten. Strandskyddsdispens för
tomtplatsavgränsningen har vunnit laga kraft. Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Karta
- Fotografier tagna 2011-05-04
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja förhandsbesked för ett fritidshus samt
att tillståndsansökan om inrättande av enskild avloppsanläggning senast inlämnas i samband
med bygglovsansökan.
Motivering till beslutet
Nämnden finner inga hinder för lokalisering av fritidshus på den aktuella platsen.
Myndighetsnämnden menar att platsen för byggnation är lämplig med hänsyn till landskapsbilden
och till natur- och kulturvärdena på platsen.
Enskild avloppsanläggning bedöms kunna utföras på tomten.
Upplysning
Förhandsbesked gäller under en tid av två år från dagen då förhandbeskedet vann laga kraft. Om
inte bygglov söks inom denna tid upphör tillståndet att gälla
Lagrum
Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap §§ 5-6, 9 kap §§ 17-18
Beslutet skickas till
Sökanden

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 23 (28)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-06-13
§

69

Strandskyddsdispens för uppförande av ersättningsbyggnad sjöbod
Fastighet

BJÖRNSKOG 1:16

Sökande

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

Diarienummer

2013000242

Sammanfattning
Sökande önskar dispens från gällande strandskyddsbestämmelser om att ta bort den befintliga
sjöboden och ersätta den med en likvärdig ny byggnad med samma utvändiga mått. Byggnaden
som är en gammal sjöbod/båthus finns alldeles intill strandlinjen vid östra sidan om
Ärnanäsasjön. Sjöboden är hårt sliten av vatten, vind och ålder, förmodligen mer än 60 år och har
de senaste åren antagit en alltmer lutande hållning och måste därför åtgärdas för att inte utgöra
en fara för lekande barn. På gården, Björnskog Västergård bedriver man sedan 2006
turistverksamhet som komplement till lantbruket. Sökande har investerat i två fritidshus som
uthyres veckovis och hitills har gäster från åtminstone tolv olika länder och tre kontinenter
semestrat där. Man har inför kommande säsong satsat extra på fiskeprofileringen genom att bli
en del av projektet för fisketurism som kommunen beriver med en projektledare.Byggnaden ska
användas som förråd för fiskeredskap, flytvästar, åror, skydd vid plötsliga väderomslag.
Området omfattas av det dokument om landsbygdsutveckling i strandnära läge som
kommunfullmäktige har antagits.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Karta
- Fotografier tagna 2013-06-05
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja strandskyddsdispens i enlighet med miljöbalkens kap 7
§ 18 b för ersättningsbyggnad och
att befintlig tomtplatsavgränsning enligt bifogad karta även skall gälla i fortsättningen.
Motivering till beslutet
Dispens ges i enlighet med miljöbalken, 7 kap § 18 c punkt 1 och 2, då ersättningsbyggnaden
placeras på en tomtplatsavgränsning som redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det
saknar betydelse för strandskyddets syften.
Ersättningsbyggnaden som ska uppföras med samma storlek som den befintliga måste för sin
funktion ligga vid vattnet.
Åtgärden kan anses vara av sådant slag att det har en begränsad omfattning vilket gör att
strandskyddets syften fortfarande långsikigt tillgodoses.
Det kommer heller inte att innebära någon direkt negativ påverkan på växt- och djurliv. Ansökan
berör även ett område för landsbygdsutveckling i strandnära läge.
Upplysning
Beslutet om strandskyddsdispens vinner laga kraft först tre veckor efter att beslutet har kommit
länsstyrelsen tillhanda. Länsstyrelsen har möjlighet att pröva beslutet.
Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 24 (28)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-06-13
Beslut om dispens upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två (2) år
eller avslutats inom fem (5) år från det datum då beslutet vann laga kraft.
Lagrum
Miljöbalken 7 kap §§ 15, 18 b, 18 c pkt 1 och 2.
Beslutet skickas till
Sökanden

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 25 (28)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-06-13
§

70

Strandskyddsdispens för uppförande av vedförråd
Fastighet

SJÖBERG 1:2

Sökande

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

Diarienummer

2012000652

Sammanfattning
Sökande önskar dispens från gällande strandskyddsbestämmelser för att få uppföra ett vedförråd
på grannfastigheten Sjöberg 1:2 inom cirka tjugo meter från sin befintliga bostad. Sökandens
fastighet, som är en sjötomt, är belägen vid Holmsjöns norra sida. Det är planerat en avstyckning
på cirka 400 kvadratmeter från grannfastigheten.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Karta
- Fotografier tagna 2013-06-05
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja strandskyddsdispens i enlighet med miljöbalkens kap 7
§ 18 b för komplementbyggnaden och
att tomtplatsavgränsning enligt bifogad karta ska gälla i fortsättningen.
Motivering till beslutet
Dispens ges i enlighet med miljöbalken, 7 kap § 18 c punkt 1, då komplementbyggnaden
placeras på en tomtplatsavgränsning som redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det
saknar betydelse för strandskyddets syften.
Mellan bostadshuset och det planerade vedförrådet är en väg med uppställningsplats för bilar.
Åtgärden kan anses vara av sådant slag att det har en begränsad omfattning vilket gör att
strandskyddets syften fortfarande långsikigt tillgodoses.
Det kommer heller inte att innebära någon direkt negativ påverkan på växt- och djurliv.
Upplysning
Beslutet om strandskyddsdispens vinner laga kraft först tre veckor efter att beslutet har kommit
länsstyrelsen tillhanda. Länsstyrelsen har möjlighet att pröva beslutet.
Beslut om dispens upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två (2) år
eller avslutats inom fem (5) år från det datum då beslutet vann laga kraft.
Lagrum
Miljöbalken 7 kap §§ 15, 18 b, 18 c pkt 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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Strandskyddsdispens för uppförande av brygga
Fastighet

ÄLMESÅS 1:8

Sökande

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

Diarienummer

2013000322

Sammanfattning
Sökande önskar dispens från gällande strandskyddsbestämmelser att ersätta den gamla bryggan
med en ny brygga. Bryggan som låg belägen vid östra sidan om Linnesjön, var i sådant skick att
den behövdes rivas. Sökande önskar återuppföra en ny brygga, som dock inte kommer att ha
kontakt med vattnet, utan är fribärande med motvikt. Bryggan kommer att hänga ut max två meter
samt utan några stolpar ner i botten. Utformningen av bryggarn innebär att den kommer att bli
någor bredare än sin föregångare. Den kommer även att utföras i sibirisk lärk, vilket är ett bättre
alternativ än tryckimpregnerat virke ur miljöhänseendes perspektiv. Allmänhetens tillträde till
vattnet kommer inte heller i framtiden att förhindras.
Området omfattas av det dokument om landsbygdsutveckling i strandnära läge som
kommunfullmäktige har antagit.
För närvarande finns en stuga på fastigheten för uthyrning. I uthyrningen har det tidigare ingått
tillgång till båt, belägen vid den nu nerrivna bryggan.
Uthyrningen av stugan bygger, till stor del, på tillgång till båt och fiskemöjligheter.
På fastigheten kommer även kursverksamhet finnas med inriktning på utbildning av
eftersöksekipage (apporteringskurser). Då behövs tillgång till båt för vattenträning.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Karta
- Fotografier tagna 2013-06-05
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja strandskyddsdispens i enlighet med miljöbalkens kap 7
§ 18 b för ersättningsbrygga och
att befintlig tomtplatsavgränsning enligt bifogad karta även skall gälla i fortsättningen.
Motivering till beslutet
Dispens ges i enlighet med miljöbalken, 7 kap § 18 c punkt 1 och 2, då ersättningsbryggan
placeras på en tomtplatsavgränsning som redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det
saknar betydelse för strandskyddets syften.
Ersättningsbryggan som ska uppföras måste för sin funktion ligga vid vattnet.
Åtgärden kan anses vara av sådant slag att det har en begränsad omfattning vilket gör att
strandskyddets syften fortfarande långsikigt tillgodoses.
Det kommer heller inte att innebära någon direkt negativ påverkan på växt- och djurliv. Ansökan
berör även ett område för landsbygdsutveckling i strandnära läge.
Upplysning
Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Beslutet om strandskyddsdispens vinner laga kraft först tre veckor efter att beslutet har kommit
länsstyrelsen tillhanda. Länsstyrelsen har möjlighet att pröva beslutet.
Beslut om dispens upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två (2) år
eller avslutats inom fem (5) år från det datum då beslutet vann laga kraft.
Lagrum
Miljöbalken 7 kap §§ 15, 18 b, 18 c pkt 1 och 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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Justering

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

Utdragsbestyrkande

