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2013-09-16

Sida 2 (17)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-08-22
§

72

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

Diarienummer
Sammanfattning
Av miljö- och byggförvaltningen meddelade beslut gällande livsmedelsärenden, miljö- och
hälsoskyddsärenden, byggärenden samt trafikärenden.
Av miljö- och byggförvaltningen meddelade beslut om godkännande av förrättning.
Av räddningstjänsten meddelade beslut om tillstånd av brandfarlig och explosiv vara.
Beslutsunderlag
- Delegationsbeslut från miljö- och byggförvaltningen, daterade från 2013-06-04 till och med 201308-12.
- Delegationsbeslut från räddningstjänsten daterade från 2013-06-04 till och med 2013-08-12.
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 2013-08-22
§

73

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

Diarienummer
Sammanfattning
Beslutsunderlag
1. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2013-06-05; Beslut om vattenverksamhet på fastigheterna
Komstad 2:5 och 2:8.
2. Länsstyrelsen Östergötland, 2013-06-12; Komplettering av ansökan om tillstånd till miljöfarlig
verksamhet på fastigheten Aleholm 1.
3. Länsstyrelse i Jönköpings län, 2013-06-17; Prövning av strandskyddsdispens för vedförråd på
fastigheten Sjöberg 1:2.
4. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2013-06-17; Prövning av strandsskyddsdispens för brygga på
fastigheten Älmesås 1:8.
5. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2013-06-17; Prövning av strandskyddsdispens för sjöbod på
fastigheten Björnskog 1:16.
6. Energimarknadsinspektionen, Beslut angående förlängd gilitighetstid för nätkoncession - nu
fråga om avskrivning.
7. SKL, Cirkulär 13:29; Sotningsindex 2013
- Sotningstaxa Sävsjö kommun 2013-07-01--2014-03-31
- Taxa för brandskyddskontroll i Sävsjö kommun 2013-07-01--2014-03-31.
8. Länsstyrelsen Östergötland, 2013-07-05; Meddelande om ansökan inkommit avseende
utvidgad bergtäkt på fastigheten Sjöberg 1:2.
9. Länsstyrelsen i Jönköpings län; Inbjudan till översvämnings- och klimatanpassningsmöte.
10. F. Josefssons begravningsbyrå, 2013-08-08; Förfrågan angående restriktioner kring
fastigheten Forsa 2:6.
11. Per Thörnqvist, 2013-08-16; Förordnande som tillförordnad förvaltningschef för
räddningstjänsten.
12. Maria Thulin, 2013-08-16; Förordnande som tillförordnad räddningschef för räddningstjänsten.
Myndighetsnämnden beslutar
Motivering till beslutet
Upplysning
Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-08-22
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 2013-08-22
§

74

Förslag budget 2014
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer

2013000370

Sammanfattning
Förslag till drifts- och investeringsbudget samt taxor för myndighetsnämndens verksamhet år
2014 har upprättats.
Beslutsunderlag
- Förslag till budget för 2014
- Förslag till taxor för 2014
- Tjänstskrivelse upprättad av Maria Thulin, miljö- och byggförvaltingen, 2013-08-18
Myndighetsnämnden beslutar
att godkänna upprättat förslag till driftbudget för 2014 samt investeringsbudget och plan 2014-17
för myndighetsnämndens verksamhet,
att godkänna förslaget till taxor 2014 för nämndens verksamhetsområden,
att godkänna föreslagen konsevensbeskrivning och äskning av medel utöver budgetram 2014 och
att uppdra förvaltningschefen för miljö- och byggförvaltningen att prissätta äskade medel i
konsekvensbeskrivningen.
Motivering till beslutet
Förslagen håller sig inom de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige beslutat.
Upplysning
Nämndens övergripande mål har anpassats efter utvecklingsstrategin i enlighet med direktiv från
kommunstyrelsen.
Taxorna är uppräknade enligt budgetberedningens förslag men länsstyrelsens rekommendation
om att ej ge reduktion för ISO 14 001 certfiering har inte tagits hänsyn till.
Lagrum
Beslutet skickas till
Budgetberedningen

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-08-22
§

75

Begäran om förlängning av tiden tills föreläggandet om att förbjuda användningen
av enskilt avlopp träder i kraft.
Fastighet

SOLKARYD 3:3

Fastighetsägare

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

Diarienummer

2013000371

Sammanfattning
Fastighetsägaren har fått ett föreläggande om förbud att använda den befintliga, belägen öster
om vägen, enskilda avloppsanordningen på fastighetsägarens fastighet från och med 2014-01-01.
Beslutsunderlag
- Delegationsbeslut M6/13 upprättat av Katarina Alin, miljöinspektör, 2013-06-28
- Överklagan daterad 2013-07-15
- Karta
Myndighetsnämnden beslutar
att vidhålla delegationsbeslutet,
att överklagan inkommit inom överklagandetiden samt
att översända ärendet till länsstyrelsen för avgörande.
Motivering till beslutet
Upplysning
Grannen Agneta och Tony Karlsson har fått problem med vattenkvaliten i sin dricksvattenbrunn.
Detta kan verifieras med hjälp av vattenanalyser. Fastighetsägarens avloppsinstallation ligger
cirka 100 meter från Agneta och Tony Karlssons dricksvattenbrunn. Det finns ett dike från
avloppsinstallationen som sedan rinner bredvid dricksvattenbrunnen.
Lagrum
Beslutet skickas till
Fastighetsägaren
Länsstyrelsen

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-08-22
§

76

Revidering av övergångsbestämmelser i väntan på allmän VA-anläggning
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer
Sammanfattning
Sävsjö kommun har från länsstyrelsen sida ett föreläggande om att upprätta ett
verksamhetsområde för kommunalt VA utmed Vallsjöns sydvästra del. Tiden för färdigställande
av det kommunala VA har nu framflyttats på grund av projekt Landsbrovatten. 2010 tog tillståndsoch myndighetsnämnden beslut om övergångsregler för enskilda avloppsinstallationer vid
eventuella byggnationer och ett avtal för inlösen av godkända befintliga enskilda
avloppsinstallationer
Beslutsunderlag
- Tillstånds- och myndighetsnämnden 2010-12-16 § 176
- Övergångsbestämmelser i väntan på allmän VA-anläggning
- Avtal om framtida anslutning till allmän VA-anläggning
- Reviderade övergångsbestämmelser 2013-08-13
Myndighetsnämnden beslutar
att tillstånds- och myndighetsnämndens beslut 2010-12-16 § 176 rivs upp med tillhörande
övergångsbestämmelser och avtal samt
att fastställa det reviderade förslaget till övergångsbestämmelser i väntan på allmän VAanläggning.
Motivering till beslutet
Avtalet mellan Sävsjö kommun och den fastighetsägare/arrendator om eventuell inlösen vid
anslutning av allmän VA-anläggning skall beslutas av Sävsjö kommun.
Övergångsbestämmelserna för enskilda avlopp i områden där allmän VA-anläggning ska
anläggas har reviderats med hänsyn till ovanstående avtal.
Upplysning
Lagrum
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens utskott

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-08-22
§

77

Återtagande av övergångsställe
Fastighet

SÄVSJÖ 12:2
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer

2013000432

Sammanfattning
I samband med tillgänglighetsanpassningen på busstationen anlades ett ledstråk för synskadade
och dessa leder ut mot infarten till busstationen. Det är nödvändigt att länka samman ledstråket
för en trafiksäkare övergång.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse upprättad av Anna Wiksten, gata/parkchef, 2013-07-10
Myndighetsnämnden beslutar
att godkänna att målning utförs samt skyltar monteras för att återta övergångsstället.
Motivering till beslutet
Upplysning
Lagrum
Beslutet skickas till
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 2013-08-22
§

78

Upphävande av förbud att stanna
Fastighet

EKSJÖHOVGÅRD 7:2
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer

2013000431

Sammanfattning
Möjlighet finns att avsätta sista delen av Tingsgatan för parkering utmed västra sidan för att på
så vis öka möjligheten till parkering för besökande på framsidan.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse upprättad av Anna Wiksten, gata/parkchef, 2013-07-10
Myndighetsnämnden beslutar
att godkänna att upphäva förbud att stanna vid Tingsgatans sväng och måla 10 parkeringsrutor
utmed västra sidan av gatan.
Motivering till beslutet
Personal- och besöksparkeringen framför Kommunalhuset, Djurgårdsgatan är mycket hårt
belastad med svårighet att finna lediga parkeringsplatser.
På Tingsgatan finns utrymme för ett flertal parkeringsmöjligheter.
Upplysning
Lagrum
Beslutet skickas till
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 2013-08-22
§

79

Överklagan av miljötillsynsavgift för 2013.
Fastighet

ALEHOLM 3

Sökande

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

Diarienummer

2013000407

Sammanfattning
Klaganden bedriver en bilverkstad som är klassad till 50.30 U enligt bilagan till förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Miljötillsynsavgift har utgått enligt "Höglandstaxa för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken i Sävsjö kommun" bilaga 2.
Beslutsunderlag
- Delegationsbeslut
- Överklagan
Myndighetsnämnden beslutar
att vidhålla delegationsbeslutet,
att överklagan inkommit inom överklagandetiden till Sävsjö kommun samt
att översända överklagan till länsstyrelsen för avgörande.
Motivering till beslutet
Klaganden överklagar miljötillsynsavgiften från Sävsjö kommun år 2013 för sin bilverkstad.
Upplysning
Lagrum
Beslutet skickas till
Klaganden
Länsstyrelsen

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-08-22
§

80

Anmälan enligt miljöbalken om ny verksamhet
Fastighet

HJÄLMSERYDS-NÄSSJA 1:2

Sökande

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

Diarienummer

2013000377

Sammanfattning
Sökanden avser att starta ett samarbete med Econova AB om en ny verksamhet. Anmälan avser
kompostering av slam ihop med bark för tillverkning av jord.
Beslutsunderlag
- Anmälan
- Analysrapport bioslam
Myndighetsnämnden beslutar
att tillåta biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall där den tillförda mängden
understiger 500 ton per år enligt sökandens anmälan,
att verksamheten antas inte medför någon betydande miljöpåverkan,
att förelägga Lida Entreprenad AB med organisationsnr 556220-3538 med stöd av miljöbalken 2
kap § 3 och 26 kap 9 om följande försiktighetåtgärder;
1. Omblandning av material till eller av kompost, kompostering och lagring av färdigt material ska
ske på hårdgjord yta.
2. Omblandningen av materialet bör ske när det är svaga västliga vindar.
3. Platsen för komposten på Lida Entreprenad AB:s fastighet ska väljas efter godkännande av
tillsynsmyndigheten.
4. Ett förslag till egenkontrollprogram för denna verksamhet ska inlämnas till tillsynsmyndigheten
inom tre månader efter start av verksamheten.
att avgiften för prövning av ärendet ska vara 2 920 kronor.
Motivering till beslutet
Verksamheten medför att material kan återvinnas istället för deponeras. Sökanden avser att
kompostera bioslam från ett massabruk med bark och annat träavfall för att bli jord.
Upplysning
Enligt bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH-bilagan) ska
denna verksamheten ha FMH-koden 90.170.
Lagrum
Miljöbalken 2 kap § 3, 26 kap § 9 Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd § 25
och 26a

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-08-22
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 2013-08-22
§

81

Anmälan enligt miljöbalken av ny gevärsskyttebana
Fastighet

SKRAPSTAD 2:18

Sökande

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

Diarienummer

2013000388

Sammanfattning
Sävsjö kommun avser att anlägga en ny 50 meters gevärskyttebana för kaliber 22 bredvid den
befintliga pistolskyttebanan i Skrapstad.
Beslutsunderlag
- Anmälan
- Bullerutredning
Myndighetsnämnden beslutar
att återremittera ärendet till miljö- och byggförvaltningen för vidare handläggning.
Motivering till beslutet
Upplysning
Lagrum
Beslutet skickas till
Sökanden
Sävsjö Pistolskytteklubb

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-08-22
§

82

Kompletterande miljöteknisk markundersökning
vid Runstedtska Färgeriet AB Vrigstad
Fastighet

GÄSTGIVAREGÅRDEN 2:1

Sökande

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

Diarienummer

2012000127

Sammanfattning
Sökandens fastighet förslås bli ett exploateringsområde för nya bostäder i Sävsjö kommuns
översiktsplan. En översiktlig miljöteknisk markundersökning har utförts tidigare och nu har en
kompletterande miljöteknisk markundersökning utförts. Tidigare verksamheter på fastigheten är
bland annat en kemtvätt och ett färgeri av garn.
Rapporten visar att om området inte skall exploateras behöver ingen sanering göras men skall
området bebyggas med nya bostäder behöver en viss sanering ske.
Beslutsunderlag
- Rapport daterad 2013-06-20
- Yttrande från länsstyrelsen
Myndighetsnämnden beslutar
att rapporten ska vara med som underlag vid en eventuell ny detaljplaneläggning av området samt
att rapporten läggs till handlingarna.
Motivering till beslutet
Den kompletterande miljötekniska undersökningen visar att om området inte skall exploateras
behöver ingen sanering göras men ska området bebyggas med nya bostäder behöver en viss
sanering ske.
Upplysning
Lagrum
Beslutet skickas till
Sökanden
Samhällbyggnadsavdelningen

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-08-22
§

83

Uppförande av garage
Fastighet

GÄSTGIVAREGÅRDEN 1:77

Sökande

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

Diarienummer

2013000348

Sammanfattning
Sökande önskar uppföra ett garage. I dagsläget står det ett garage 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 2013-08-09
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
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-08-22
§

84

Uppförande av tält
Fastighet

EKSJÖHOVGÅRD 7:24

Sökande

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

Diarienummer

2013000297

Sammanfattning
Sökanden önskar uppföra ett tält på fastigheten Eksjöhovgård 7:24. Det planerade tältet som ska
användas som väderskydd över stenmaterial är 8,69 meter högt. Åtgärden innebär en avvikelse
från gällande detaljplan. Tillåten byggnadshöjd inom området är sju meter. Berörda sakägare har
fått möjlighet att yttra sig i ärendet. Inga erinringar har kommit in till miljö- och byggförvaltningen.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2013-05-24
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för uppförande av tältet 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
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-08-22

Justering

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

Utdragsbestyrkande

