Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Myndighetsnämnden i Sävsjö kommun

2013-11-21

Plats och tid

Kommunalhuset, Ljungarummet

Beslutande

Ordinarie ledamöter:

2013-11-21

13:00 - 16:30

Ingvar Svensson (c)
Bo Nilvall (m)
Bengt Mattsson (kd)
Per-Otto Ivarsson (s)
Jan-Ove Fransson (m)
Christer Pettersson (s), ersättare
Peter-Jörgen Svensson (kd)

Övriga deltagare

Magdalena Gustafsson, sekreterare
Maria Thulin, miljö- och byggchef
Folke Mökander, miljösamordnare, § 110-119
Magnus Persson, tf räddningschef, §§ 110-111

Utses att justera

Per-Otto Ivarsson (s)

Justeringens
plats och tid

Kommunalhuset, 2013-11-21 kl. 16.30

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

110 - 120

Magdalena Gustafsson, sekreterare
Ordförande
Ingvar Svensson (c)
Justerande
Per-Otto Ivarsson (s)

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

Myndighetsnämnd
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2013-11-21

Datum för
anslags uppsättande

2013-11-22

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

2013-12-13
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-11-21
§

110

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.
Beslutsunderlag
- Delegationsbeslut från miljö- och byggförvaltningen, daterade från 2013-10-07 till och med 201311-11.
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 2013-11-21
§

111

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

Diarienummer
Sammanfattning
Beslutsunderlag
1. Protokoll kommunfullmäktige 2013-10-21 § 98; Valärenden.
2. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2013-10-22; Prövning av strandskyddsdispens på fastigheten
Vallsjö 2:6.
3. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2013-10-22; Prövning av strandskyddsdispens på fastigheten
Repanäs 1:24.
4. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2013-10-24; Beslut avseende urgrävning av befintlig båtplats
samt förlängning av befintlig pir på fastigheten Repanäs 1:24.
5. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2013-10-22; Prövning av strandskyddsdispens på fastigheten
Lövshult 1:23.
6. Länsstyrelsen Östergötland, 2013-10-23; Föreläggande (2) om kompletteringar av ansökan om
tillstånd till gruppstation för vindkraft - Tritteboda.
7. GeoPro, 2013-10-24; Samråd och information om fortsatt och utökad täktverksamhet inom
fastigheterna Spinkamålen 1:3, Lönshult 1:2 och 1:3 samt Nydala-Rössved 2:2 och 2:4.
8. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2013-11-12; Remissredogörelse angående förslag till
anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem.
9. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2013-11-12; Anslutning till kommunalt avlopp i Jönköpings län.
10. Information om ny folkhälsomyndighet 1 januari 2014.
11. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2013-11-18; Avslag av överklagande gällande
miljötillsynsavgift på fastigheten Aleholm 3.
12. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2013-11-14; Avslag av överklagande avseende bygglov för
vindkraftverk på fastigheten Hylletofta 2:2.
13. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2013-11-18; Avslag av överklagande om anmälan för
etablering av vindkraftverk på fastigheten Hylletofta 2:2.
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 2013-11-21
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 2013-11-21
§

112

Sammanträdesdagar för myndighetsnämnden 2014
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer
Sammanfattning
Förslag till datum och tider för sammanträden och beredningar i myndighetsnämnden för 2014
har tagits fram.
Beslutsunderlag
- Förslag till sammanträdesdagar 2014
Myndighetsnämnden beslutar
att fastställa förslaget till sammanträdesdagar 2014 för myndighetsnämnden.
Motivering till beslutet
Upplysning
Myndighetsnämnden planerar för 2014 att genomföra tio sammanträden. Samtliga sammantärden
föregås av ärendeberedning med nämndens presidie. Nämndberdeningarna hålls normalt
tisdagar med start kl 13.00. Nämndens sammanträden hålls i normalfallet på torsdagar, också de
med start kl 13.00.
Lagrum
Kommunlagen 6 kap § 18
Beslutet skickas till
Nämndens ledamöter och ersättare
Kommunledningskontoret

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 6 (14)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-11-21
§

113

Sävsjö kommuns årlig miljöpris 2013
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer

2013000603

Sammanfattning
Priset är instiftat 1987 av kommunfullmäktige och ska delas ut för 25:e gången i ordningen. Priset
är instiftat för att stödja och uppmuntra en berömvärd insats för miljön i Sävsjö kommun.
Beslutsunderlag
- Föreslagna pristagare
Myndighetsnämnden beslutar
att tilldela Sävsjö kommuns miljöpris 2013 till verksamhetsutövarna.
Motivering till beslutet
Årets miljöpristagare har genom ett framsynt och djärvt beslut investerat i solel för sin
verksamhet. Solel innebär att pristagarna har tagit i bruk en nästan oändlig energikälla, solen, för
att tillverka elektricitet. Livscykelanalyser visar att solelanläggningar har mycket liten
klimatpåverkan och ligger därmed i linje med att Jönköpings län skall bli ett pluslän vad det gäller
fossil energi till 2050.
Upplysning
Lagrum
Beslutet skickas till
Pristagarna
Kommunfullmäktige
Ingvar Jarfjord

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-11-21
§

114

Sävsjö kommuns årliga byggpris 2013
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer

2013000603

Sammanfattning
Sävsjö kommun delar årligen ut ett byggpris för nybyggnation, utbyggnad eller renovering av olika
typer av byggnader som utmärker sig på ett positivt sätt i omgivande miljö.
Beslutsunderlag
- Nominerad pristagare
Myndighetsnämnden beslutar
att tilldela Sävsjö kommuns årliga byggpris 2013 till fastighetsägarna, Vrigstad.
Motivering till beslutet
Huset har på två år genomgått en fullständig förvandling från att vara fallfärdigt till att bli ett varmt
inbjudande hem. Med små medel och varsam hand behållit stil och karaktär på byggnaden som
ger en god helhetsverkan.
Invändigt har man med färg, form och materialval bundit ihop den rumsliga upplevelsen till en god
samverkan.
Upplysning
Lagrum
Beslutet skickas till
Pristagaren
Kommunfullmäktige
Ingvar Jarfjord

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-11-21
§

115

Detaljplan för Sibbarp 1:18 med flera, Sävsjö kommun
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer
Sammanfattning
I kommunens översiktsplanering har Vallsjöområdet pekats ut som ett förtätningsområde. Det är i
första hand områdena i sydvästra delen av sjön. Bakgrunden är att det är här som det är mest
exploaterat och störst problem med enskilda avlopp. Föreslagna åtgärder syftar till att säkra
tillgången till råvatten av bra kvalitet från Vallsjön. Sjön tillgodoser dricksvattenbehovet för boende
i Sävsjö.
Enligt plan- och bygglagen (PBL) 4 kap 2 § ska ett områdes lämplighet för bebyggelse samt
bebyggelsemiljöns utformning, vid till exempel sammanhållen bebyggelse, regleras med
detaljplan. Kravet på detaljplan gäller även för bebyggelse som ska förändras eller bevaras om
regleringen behöver ske i ett sammanhang.
En detaljplan behövs för att utöka byggrätten samt för att kunna fastighetsbilda befintliga och
nytillkommande tomter.
Beslutsunderlag
- Planebeskrivning
- Detaljplan
Myndighetsnämnden beslutar
att inte lämna några erinringar mot föreslagen detaljplan.
Motivering till beslutet
Planområdet är ett idag ett populärt naturskönt beläget fritidsområde med både möjligheter till
förtätning av bebyggelse och aktivering av fritidssysselsättningar. Planen bör också skydda
Sävsjös vattentäkt Vallsjön från eventuella framtida risker av olika slag.
Upplysning
Planområdet är beläget cirka 7 kilometer öster om Sävsjö centrum. Det attraktiva läget har
inneburit att man tidigt, innan den genrella strandskyddslagsstiftningen, byggde fritidshus inom
området.
Lagrum
Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 13 §
Beslutet skickas till
Utvecklingsavdelningen, Samhällsbyggnadsenheten

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-11-21
§

116

Parkeringsåtgärder kring Skolgatan, Sävsjö tätort
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer

2013000609

Sammanfattning
Fastigheterna som finns utmed Skolgatan i Sävsjö har mycket aktivitet i dagsläget och
parkeringsmöjligheterna är något begränsade idag. Detta medför att transporter har svårt att
komma fram, besökande till Jobbhusets lokaler parkerar på gården eller gör otillåtna parkeringar.
Likaså föräldrar som ska hämta och lämna barn på förskolan.
Efter Ljungaskolans nedläggning finns inte heller behovet att förbjuda genomfart på delar av
Skolagatan.
Samtal har förts med personal från jobbhuset, förskolan samt med tekniska förvaltningens
fastighetschef.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse upprättad av Anna Wiksten, gata/parkchef, 2013-11-08
Myndighetsnämnden beslutar
att godkänna att omskyltning utförs för att underlätta parkeringssituationen utanför skolan,
Skolgatan i Sävsjö.
Motivering till beslutet
Åtgärden underlättar parkeringssituationen och parkeringsmöjligheterna för besökanden.
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 2013-11-21
§

117

Uttagande av miljösanktionsavgift för att inte uppfyllt föreskrivna
kontrollintervaller för köldmedia.
Fastighet

STOCKARYD 4:204

Verksamhetsutövare

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

Diarienummer

2013000227

Sammanfattning
Varje innehavare med mer än 10 kg köldmmedier är skyldig att lämna en årlig kontrollrapport.
Bolaget har inte lämnat in någon kontrollrapport för sina kontroller av köldmedierna för år 2012.
Kommunicering har skett för att själva kontrollen av köldmedierna på bolaget inte har utförts
under 2012.
Beslutsunderlag
- Kommunicering av miljösanktionsavgift upprättad av Folke Mökander, miljösamordnare, 201310-17
- Protokoll myndighetsnämnden 2013-05-16 § 41
Myndighetsnämnden beslutar
att XX med organisationsnr XX, ska betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor.
Beslutet fattas med stöd av 9 kap 1 § förordningen om miljösanktionsavgifter (2012:259).
Motivering till beslutet
Miljösanktionsavgift om 5 000 kr ska betalas om överträdelsen innebär att verksamhetsutövaren
inte uppfyller föreskrivna krav på kontrollintevall på sin köldmediaanläggning som
Europaparlamentets och rådets förordning nr 842/2006.
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 det oskäligt att ta ut miljösanktionsavgift i detta ärende.
Upplysning
Avgiften ska betalas inom 30 dagar från det att ni har delgetts detta beslut, enligt särskild
betalninguppmaning från kammarkollegiet.
Efter sista betalningdag får beslutet verkställas som lagakraftvunnen dom (se 30 kap § 5 andra
stycket miljöbalken). Avgiften ska betalas även om beslutet överklagas. Se bifogade
informationsmaterial från kammarkollegiet.
Lagrum
Beslutet skickas till
Kammarkollegiet
Verksamhetsutövaren (besvärshänvisning samt information om sanktionsavgift)

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-11-21
§

118

Yttrande avseende återsändande av bankgaranti
Fastighet

FORSA 2:6

Sökande

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

Diarienummer

2013000426

Sammanfattning
Sävsjö beg bildelar har ansökt hos Länsstyrelsen om återsändande av bankgaranti för sin
verksamhet. Bankgarantin lämnades som ett villkor vid auktorisationen som bilskrotare hos
länsstyrelsen.
Beslutsunderlag
- Remiss från länsstyrelsen, 2013-10-21
- Föreläggande om MIFO fas 2-undersökning, 2013-08-30
- Överklagan av föreläggande, 2013-09-18
Myndighetsnämnden beslutar
avge följande yttrande;
Under förutsättning att Länsstyrelsen stödjer myndighetsnämnden i ärendet med en MIFO fas 2undersökning på fastigheten bör inte bankgarantin betalas tillbaka.
Motivering till beslutet
Om dödsboet inte har pengar till undersökningen så kan pengar tas ur bankgarantin för
markundersökningen.
Upplysning
Lagrum
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
Dödsbodelägare

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-11-21
§

119

Samråd för ledningsrätt mellan Sävsjö-Landsbro
Fastighet
Sökande

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

Diarienummer

2013000610

Sammanfattning
Lantmäteriet begär in yttrande om ledningsrätten för dragningen av ledningar och eventuella
byggnader därtill mellan Landsbro och Källeryd. Ledningarna avser både vatten och
avloppsledningar samt tryckstegringsstationer och pumpstationer vid Hultagårds samhälle och
Torsets by.
Beslutsunderlag
- Remiss från Lantmäteriet
Myndighetsnämnden beslutar
att inte ha några erinringar mot ledningsdragningarna.
Motivering till beslutet
Samrådet gäller ledningsdragningarna till projektet Landsbrovatten och avloppsvatten från
Hultagård och Vallsjöns sydvästra del.
Upplysning
Remisssen för ledningrätterna avser framförallt i Hultagårds samhälle och vid Torsets by. I övrigt
kommer ledningen att gå på den nedlagda järnvägen mellan Sävsjö och Vetlanda.
Lagrum
Beslutet skickas till
Lantmäteriet

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-11-21
§

120

Uppförande av uterum samt vedförråd
Fastighet

VAGNEN 1

Sökande

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

Diarienummer

2013000602

Sammanfattning
Sökanden önskar göra en tillbyggnad i form av ett uterum samt vedförråd tilll sitt enbostadshus.
Åtgärden innebär en avvikelse från gällande detaljplan. Enligt planen får huvudbyggnad jämte ett
uthus eller annan gårdsbyggnad inte uppta större sammanlagd areal än 185 kvadratmeter. I detta
fall rör det sig om en avvikelse med 22 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 2013-11-04
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt
att godkänna åtgärden som en mindre avvikelse från detaljplanen.
Motivering till beslutet
Tillbyggnad av enbostadshuset 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 § 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 2013-11-21

Justering

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

Utdragsbestyrkande

