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Protokoll 2013-04-11
§

22

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 2013-02-26 till och med 201304-01.
- Delegationsbeslut från räddningstjänsten, daterade från 2013-02-26 till och med 2013-04-01.
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 2013-04-11
§

23

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

Diarienummer
Sammanfattning
Beslutsunderlag
1. Svea Hovrätt, mark- och miljööverdomstolen, 2013-03-08; Meddelande att prövningstillstånd
inte beviljas angående förbud att använda gödselbrunn på fastigheten Sanden 1:2.
2. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2013-03-13; Remiss gällande uppdatering av riksintresse
vindbruk.
3. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2013-03-11; Dispens från föreskrifter för att genomföra
fältinventeringar i naturreservat med mera i Jönköpings län.
4. Sveriges geologiska undersökning, 2013-03-14; 2012 års energitorvproduktion och
koncessionsläget 2012-12-31.
5. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2013-03-13; Prövning av strandskyddsdispens på fastigheten
Torset 3:31.
6. Bekräftelse av PCB-inventering på fastigheten Ripan 15 upprättad av Folke Mökander,
miljösamordnare, 2013-03-22.
7. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2013-03-25; Prövning av strandskyddsdispens på fastigheten
Repanäs 1:24.
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 2013-04-11
§

24

Förstudie över ny anslutning av väg 761 till väg 127
med tillhörande handels- och industriområde.
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer

2013000194

Sammanfattning
Sävsjö kommun har tagit fram ett förslag gällande nytt exploateringsområde som är beläget i
sydvästra delen av Sävsjö tätort. Expolateringsområdet planeras att dels bestå av ett
handelsområde som lokaliseras i anslutning till väg 127 och dels av två industriområden. Ett av
dessa industriområden planeras vid väg 127. Det andra tilltänkta industriområdet placeras längre
söder ut. Med anledning av detta har denna förstudie upprättats som bland annat skall belysa hur
vägnätet inom området kan utformas och lämpliga anslutningspunkter för den nya vägen till väg
127 respektive väg 761 samt hur korsningarna bör utformas.
Beslutsunderlag
- Förstudie över ny anslutning av väg 761 till väg 127
Myndighetsnämnden beslutar
att förorda alternativ 1 som vägsträckning i det fortsatta planarbetet.
Motivering till beslutet
Ur trafiksynpunkt ger alternativ 1 en bra koppling mot Sävsjö centrum samtidigt
som det erhålls en bra och gen sträckning genom det nya exploateringsområdet.
Anslutningen i närheten av Sävsjö tätort medför även en gen förbindelse
för trafik som skall vidare öster ut (mot Vetlanda) via väg 127 eller norr
ut via väg 128 (mot Eksjö/Nässjö). Cirkulationsplatserna medför en naturlig
”markering” av Sävsjö tätort och är även positiv ur trafiksäkerhetssynpunkt.
Med anledning av ovanstående föreslås att alternativ 1 utgör underlag för det
fortsatta arbetet. Korsningen Mejensjögatan/Hantverkaregatan har mångt och mycket stor
trafikbelastning och situationen upplevs stundtals allvarlig. Myndighetsnämnden anser att ett
helhetsgrepp måste göras över den hårt trafikbelastade korsningen och anslutningen till väg 127.
Upplysning
Inom exploateringsområdet förekommer bland annat en skyddsvärd sumpskog och en fast
fornlämning från bronsåldern, som utgörs av ett röse men som är ganska svårt skadat.
I förstudien har två alternativa vägsträckningar studerats.
Alternativ 1 innebär att i söder används befintlig bro över stambanan och en ny
väg anläggs som först går i en båge och därefter vidare norr ut och ansluts via
en ny cirkulationsplats vid befintlig korsning mellan väg 127 och Mejensjögatan.
Även korsningen i söder med väg 761 föreslås utformas som en
cirkulationsplats.
Även alternativ 2 innebär att i söder används befintlig bro över stambanan och
att vägen sedan går i en båge, men därefter går sträckningen i förhållande till
alternativ 1 längre väster ut för att ansluta till väg 127 i höjd med kv. Trucken.
Korsningen mellan den nya vägen och väg 127 utformas som en trevägskorsning
Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se
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Protokoll 2013-04-11
med vänstersvängfält. Inom exploateringsområdet föreslås ytterligare
en gata som avslutas med en vändplan. Även enligt detta alternativ föreslås att
korsningen i söder med väg 761 utformas som en cirkulationsplats.
Lagrum
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsavdelningen

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-04-11
§

25

Remiss över planerad 30 kV markkabel mellan stationen i Gigaryd och Tritteboda
vindkraftspark.
Fastighet
Sökande

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

Diarienummer

2010000125

Sammanfattning
E.ON Elnät Sverige AB planerar att bygga en ny 30 kV kraftledning i marken mellan Gigaryd och
Tritteboda. Syftet med den nya ledningen är att levera ut den el som produceras vid
vindkraftparken i Tritteboda till elnätet.
I samrådet beskrivs två olika alternativ till ledningsdragningar förutom nollalternativet. Dessutom
föreslås olika markdragningar för de två alternativen.
Beslutsunderlag
- Samrådsunderlag
Myndighetsnämnden beslutar
att föreslå alternativ 1 med variant A och B.
Motivering till beslutet
Det blir ingen sjödragning av kabeln i Lilla och Stora Värmen och närheten till ett antal
fornminnen minskar.
Upplysning
Samrådsunderlaget anger två huvudalternativ med varianter samt ett avfärdat alternativ och
nollalternativet.
Alternativ 1 utgår från Gigaryd och följer vägen österut till Uggleryd och Bodaryd. Vid Bodaryd
korsas riksväg 30 och kablarna följer sedan mindre vägar i nordöstlig riktning mot Lövfällan. Vid
Lövfällan dras kablarna vidare österut mot Grönvik och korsar stambanan. Från Grönvik förläggs
kabeln som sjökabel i östlig riktning över sjön Allgunnen till Sandvik och vidare som markkablar
längs befintlig väg till Lönelid och anslutningen till den planerade vindkraftsparken.
Alternativ 2 utgår likt stråk 1 från Gigaryd och följer vägen österut till Hultet. Från Hultet förläggs
kablarna som sjökabel genom Lilla och Stora Värmen till Sanden. Vid Sanden övergår sjökabeln i
markkabel för att korsa landremsan mellan Stora Värmen och sjön Allgunnen för att sedan åter
förläggas som sjökabel genom sjön Allgunnen i norostlig riktning mot Sandvik. Därefter förläggs
markkablarna sista biten, likt stråk 1, på befintliga vägar till Lönelid.
Kring Stora Värmen finns 6 st varianter av de alternativa huvudstråken som är markerade A-F på
kartan i figur 1 och bilaga 1.
Lagrum
Beslutet skickas till
Rejlers Ingenjörer AB
e-post: fredrik.nystrand@rejlers.se
Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-04-11
§

26

Remiss angående gemensamma riktlinjer för hela länet angående anslutning till
kommunalt spill- och dagvattensystem
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer

2013000160

Sammanfattning
Inom åtgärdsprogrammet Luftens och hälsans miljömål har samtliga kommuner i Jönköpings län
åtagit sig att senast 2011 ta fram en gemensam anslutningspolicy för kvalitetsäkring av
inkommande avloppsvatten. Syftet med policyn är att ange vilka lägsta krav som kan ställas för
att industrier och andra verksamhetsutövare ska ska få leda sitt processvatten till allmänna
avloppsanläggningar och reningsverk.
Beslutsunderlag
- Följebrev för remiss av anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län
- "Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län"
Myndighetsnämnden beslutar
att inte ha några erinringar mot förslaget.
Motivering till beslutet
Gemensamma riktlinjer till hela länet för anslutning av processavloppsvatten till kommunens nät
är konkurensneutralt och gagnar näringslivet i stort
Upplysning
Avloppsreningsverken är byggda för att ta emot hushållsspillvatten. Processvatten från industrier
eller andra verksamhetsutövare kan innehålla oönskade ämnen som till exempel metaller eller
organiska miljögifter.
Lagrum
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen 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 2013-04-11
§

27

Uttagande av miljösanktionsavgift
Fastighet

TRÄDGÅRDSMÄSTAREN 24

Sökande

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

Diarienummer

2013000158

Sammanfattning
Sökanden har borrat och anlagt en värmepumpsanläggning utan att anmäla detta till
myndigetsnämnden. Anmälan om att inrätta en värmepumpsanläggning inkom i efterhand till
miljö- och byggförvaltningen 2013-03-25.
Beslutsunderlag
- Kommunicering av beslut upprättad av Folke Mökander, miljösamordnare, 2013-03-26
Myndighetsnämnden beslutar
att XX, med organisationsnummer XX, ska betala en miljösanktionsavgift på 1000 kronor.
Beslutet fattas med stöd av 3 kap 2 § punkten 2 förordningen om miljösanktionsavgifter.
Motivering till beslutet
Miljösanktionsavgift om 1000 kronor ska betalas om överträdelsen innebär att en
anmälningspliktig värmepumpsanläggning har inrättats utan anmälan.
Enligt 30 kap 2 § miljöbalken ska miljösanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte har skett
uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt.
Myndighetsnämnden anser inte att det är oskäligt att ta ut miljösanktionsavgift i detta ärende.
Upplysning
Avgiften ska betalas inom 30 dagar från att ni har delgetts detta beslut, enligt särskild
betalningsuppmaning från Kammarkollegiet.
Efter sista betalningsdag får beslutet verkställas som lagakraftvunnen dom (se 30 kap. 5 § andra
stycket miljöbalken). Avgiften ska därför betalas även om beslutet överklagas. Se bifogade
informationsmaterial från Kammarkollegiet.
Lagrum
Miljöbalken 30 kap § 1 punkten 1
Förordningen om miljösanktionsavgifter 3 kap § 2 punkten 2
Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd § 17
Beslutet skickas till
Sökande (besvärshänvisning mark- och miljödomstolen)
Kammarkollegiet

Justering

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

28

Uttagande av miljösanktionsavgift
Fastighet

SUTAREN 28

Sökande

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

Diarienummer

2012000637

Sammanfattning
Handläggare på miljö- och byggförvaltningen ringde till förskolechefen, barn- och
utbildningsförvaltningen den 19 november 2012 och påminde om att en anmälan måste göras
innan förskoleverksamhet startar. Den 3 december 2012 fick miljö- och byggförvaltningen in en
anmälan om förskola på fastigheten Sutaren 28 i Sävsjö. Enligt uppgift från fastighetsenheten,
tekniska förvaltningen hade förskola bedrivits på fastigheten sedan den 5 november 2012, vilket
betyder att anmälan hade kommit in efter att förskolan startat.
Beslutsunderlag
- Kommunicering av förslag till beslut upprättat av Katarina Alin, miljöinspektör, 2013-02-22
Myndighetsnämnden beslutar
att XX, med organisationsnummer XX, ska betala en miljösanktionsavgift på 3 000 kronor.
Beslutet fattas med stöd av 3 kap 3 § förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter.
Motivering till beslutet
Anledningen till detta beslut är att förskola bedrivits på fastigheten Sutaren 28 i Sävsjö kommun
utan att anmälan gjorts.
Enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) är det förbjudet att
driva förskola utan att anmälan har gjorts. Enligt 3 kap. 3 § förordning (2012:259) om
miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift betalas av den som utan att ha gjort en anmälan
påbörjat en verksamhet, trots att en sådan anmälan krävs. Miljösanktionsavgiften är 3 000 kronor.
Enligt 30 kap 2 § miljöbalken ska miljösanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte har skett
uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt.
Myndighetsnämnden anser inte att det är oskäligt att ta ut miljösanktionsavgift i detta ärende.
Upplysning
Avgiften ska betalas senast inom 30 dagar från att ni har delgetts detta beslut, enligt särskild
betalningsuppmaning från Kammarkollegiet.
Efter sista betalningsdag får beslutet verkställas som lagakraftvunnen dom (se 30 kap. 5 § andra
stycket miljöbalken). Avgiften ska därför betalas även om beslutet överklagas. Se bifogade
informationsmaterial från Kammarkollegiet.
Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut, påförs miljösanktionsavgift med
dubbelt belopp, enligt 1 kap. 4 § förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter.
Lagrum

Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se
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Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 38 §
Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter, 3 kap. 3 §
Miljöbalken 30 kap. 2 §
Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden (besvärshänvisning mark- och miljödomstolen)
Förskolechefen, barn- och utbildningsförvaltningen
Kammarkollegiet

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 11 (17)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-04-11
§

29

Förlängning av tillfälligt bygglov förskoleverksamhet
Fastighet

KANTARELLEN 1

Sökande

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

Diarienummer

2013000137

Sammanfattning
Barn- och utbildningsförvaltningen ansöker om förlängd tidsbegränsat bygglov för ändrad
användning till förskoleverksamhet på fastigheten Kantarellen 1. Förskoleenheten var i begrepp
att lägga ner den aktuella förskolan och flytta verksamheten till den nybyggda förskolan
"Fantasia". På grund av rådande platsbrist är förskoleenheten i behov av ytterligare
förskolelokaler.
Beslutsunderlag
- Ansökan
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja tidsbegränsat bygglov för ändrad användning till förskolelokaler på fastigheten
Kantarellen 1 till och med 2013-07-31.
Motivering till beslutet
Det tidsbegränsade bygglovet kan beviljas då det rör sig om en förhållandevis kort tidsperiod
samtidigt som ett arbete med att hitta bra permanenta lösningar för förskole- och
fritidsverksamheten i kommunen har påbörjats och även kommit en bit på vägen.
Upplysning
Sökanden uppmanas till att, vid behov, inkomma med en ny ansökan om tidsbegränsat bygglov
för ny prövning innan tidsfristens utgång.
Lagrum
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap §§ 2 och 31 b samt 9 kap § 33
Beslutet skickas till
Sökanden

Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-04-11
§

30

Uppförande av uterum och carport samt ändring av garage till tvättstuga.
Fastighet

STAREN 2

Sökande

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

Diarienummer

2013000081

Sammanfattning
Sökande önskar göra en tillbyggnad i form av en carport till sitt enbostadshus. Åtgärden innebär
att tillbyggnaden hamnar på prickmark vilket innebär en avvikelse från gällande detaljplan.
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i ärendet. Inga erinringar har kommit in till miljöoch byggförvaltningen.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2013-03-25
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för tillbyggnaden samt
att godkänna åtgärden som en mindre avvikelse från detaljplanen.
Motivering till beslutet
Uppförande av carporten innebär en avvikelse från gällande detaljplan. Myndighetsnämnden
menar att bygglov kan beviljas och att åtgärden kan godkännas som en liten avvikelse mot
detaljplan eftersom berörda grannar inte har haft något att erinra, samtidigt som att 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 (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
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-04-11
§

31

Strandskyddsdispens för uppförande av transformatorstation
Fastighet

BRUNSERYD 1:8

Sökande

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

Diarienummer

2013000107

Sammanfattning
Sävsjö Energi AB avser att uppföra en transformatorstation på den aktuella platsen vid Norrsjön
som omfattas av strandskyddsbestämmelser. Platsen omfattas av miljöbalken 3 kap 2 §
avseende obetydligt påverkade stora mark- och vattenområden. I övrigt förekommer inga
konflikter avseende kommunens översiktsplan eller andra intressen.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Karta
- Fotografier tagna 2013-04-10
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja strandskyddsdispens i enlighet med miljöbalkens kap 7 § 18 b för uppförande av
transformatorstation samt
att transformatorstationen placeras i den angivna platsavgränsningen på kartan.
Motivering till beslutet
En transformatorstation har ingen negativ påverkan på möjligheterna för allmänhetens tillträde till
stranden. Borttagande av luftledningingar och markbundna transformatorer är i linje med
miljöbalken 3 kap 2 §. En väg har dessutom en avskärmande effekt genom dess läge mellan
byggnaden och stranden. Det sker ingen negativ påverkan på djur- och växtlivet vid strandzonen.
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 och 18 c
Beslutet skickas till
Sökanden
Länsstyrelsen

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-04-11
§

32

Tillbyggnad av serveringslokal
Fastighet

SÄVSJÖ 12:8

Sökande

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

Diarienummer

2013000011

Sammanfattning
Sökande önskar göra en tillbyggnad i form av en vinterbonad glasveranda till sin serveringslokal.
Åtgärden innebär att tillbyggnaden hamnar på prickmark vilket innebär en avvikelse från 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 2013-01-14
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för tillbyggnaden samt
att godkänna åtgärden som en mindre avvikelse från detaljplanen.
Motivering till beslutet
Tillbyggnaden av café/serveringslokalen innebär en avvikelse från gällande detaljplan.
Myndighetsnämnden menar att bygglov kan beviljas och att åtgärden kan godkännas som en liten
avvikelse mot detaljplan eftersom berörda grannar inte har haft något att erinra, samtidigt som att
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 (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
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-04-11
§

33

Eventuell överklagan av länsstyrelsebeslut
Fastighet

HYLLETOFTA 2:2

Sökande

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

Diarienummer
Sammanfattning
Miljöanmälan och bygglovsansökan på fyra vindkraftverk i Hylletofta har handlagts av
förvaltningen. Beslut i ärendet har tagits av myndighetsnämnden. Beslutet överklagades till
länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutar att skicka tillbaka ärendet till myndighetsnämnden för ny
beredning.
Beslutsunderlag
- Länsstyrelsen beslut
- Myndighetsnämnden protokoll § 161 2012-12-20
- Fladdermusinventering
Myndighetsnämnden beslutar
att inte överklaga ärendet till mark- och miljödomstolen.
Jan-Ove Fransson (m) anmälde jäv och deltog inte i beslutet.
Motivering till beslutet
Upplysning
Motiveringen till myndighetsnämndens beslut var att
1. Fladdermusinventeringen hade brister och dessutom var tvetydig,
2. Området var inte upptagit som riksintresse för vindbruk,
3. Hylletofta kyrkby är ett kulturellt riksintresse enligt översiktplanen för Sävsjö kommun.
Fladdermusinventeringen var enligt skrivningen i beslutet av tillräcklig omfattning och kvalite enligt
länsstyrelsen. Förvaltningen skulle ha begärt komplettering av inventeringen till sökanden om den
inte var av tillräcklig omfattning eller kvalite.
De andra två motiveringarna avslog länsstyrelsen på grund av de var inte tillräckliga för ett
nekande beslut.
Lagrum
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 2013-04-11
§

34

Detaljplan för Vallsjöbaden Torset 2:6 m.fl.
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer
Sammanfattning
I kommunens översiktsplan har Vallsjöområdet utpekats som ett förtätningsområde.
Länsstyrelsen har också förelagt kommunen att lösa avloppsafrågan så att råvattnet från Vallsjön
säkras. För att underlätta detaljplaneprocessen har ett planprogram upprättats som anger de
områden som bör detaljplaneläggas. Programmet har presenterats för berörda sakägare.
Planförslaget har varit ute på samråd under tiden 2012-10-30 - 2012-12-10. Fram till 30 april 2013
finns planförslaget för granskning.
Beslutsunderlag
- Detaljplan
- Planbeskrivning
- Samrådsredogörelse
Myndighetsnämnden beslutar
att inte lämna några erinringar mot föreslagen detaljplan.
Motivering till beslutet
Myndighetsnämnden ställer sig positiv till detaljplan för Vallsjöbaden Torset 2:6 m.fl.
Upplysning
Det bör eftersträvas att Socialstyrelsen allmänna råd om buller inomhus 2005:6 kan innehållas vid
om-, till- och nybyggnation i området.
Verksamhetsutövare till musik eller andra bullrande verksamheterär skall enligt miljöbalken 26
kap § 19 ha någon sorts egenkontroll och enligt Socialstyrelsen allmänna råd 2005:7 anges
rekommendationer hur egenkontrollen kan utföras.
Lagrum
Plan- och bygglagen (2012:900) kap 5 § 13
Beslutet skickas till
Utvecklingsavdelningen, Samhällsbyggnadenheten

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 17 (17)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-04-11

Justering

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

Utdragsbestyrkande

