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Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-12-19
§

121

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 2013-11-12 och med 201312-09.
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
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-12-19
§

122

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

Diarienummer
Sammanfattning
Beslutsunderlag
1. Samrådsunderlag samt yttrande för förnyelse av linjekoncession för 40 kV markförlagd kabel.
2. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2013-11-21; Anmälan om installation av råvarutankar på
fastigheten Rörvik 1:187.
3. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2013-11-27; Dagvattenrening inom fastigheten Rörvik 1:158.
4. Protokoll kommunfullmäktige 2013-11-18 § 116; Valärenden.
5. Protokoll kommunsstyrelsen 2013-12-03 § 192; Rekrytering chef för myndighetsförvaltningen.
6. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2013-12-09 Beslut om förlängning av tid till ikraftträdande
aveeende förbud att använda enskilt avlopp på fastigheten Solkaryd 3:3.
7. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2013-12-03; Beslut om tillstånd till utsättning av fisk.
8. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2013-12-02; Avslag om begäran om anstånd för täktavgift på
fastigheten Hultagård 7:1.
9. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2013-12-09; Utlåtande över kompletterande grund- och
sedimentundersökning på fastigheten Rörvik 1:156 m.fl.
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
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-12-19
§

123

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

Diarienummer
Sammanfattning
Beslutsattestanter för myndighetsnämndens verksamhetsområden 2014 ska beslutas och
fastställas av nämnden.
Beslutsunderlag
- Förslag till beslutattestanter
Myndighetsnämnden beslutar
att anta föreliggande förslag till beslutsattestanter för nämndens verksamhetsområde för år 2014
samt
att beslut om förändringar av beslutsattestanter för nämndens verksamhetsområde under år
2014, som erfodras på grund av personalomsättning och mindre organisatoriska förändringar, ska
delegeras till förvaltningschefen.
Motivering till beslutet
Upplysning
Lagrum
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen

Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
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www.savsjo.se
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-12-19
§

124

Fastställande av tillsynsplan för miljöverksamheten 2014
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer
Sammanfattning
Tillsynsplanen redovisar nämndens bedömning av tillsynsbehovet enligt miljöbalken,
livsmedelslagstiftningen, tobakslagen med mera samt kontroll av kalkningsverksamheten.
Beslutsunderlag
- Tillsynsplan 2014
Myndighetsnämnden beslutar
att fastställa tillsynsplanen för 2014.
Motivering till beslutet
Myndigheten ska för sina ansvarsområden inom miljöbalkens och för varje verksamhetsår
upprätta en samlad tillsynsplan. Även livsmedelslagen anger att det ska finnas en tillsynsplan.
Upplysning
Tillsynsplanen är uppdelad i två delar, dels en beskrivande del och dels en sammanställning i
siffror. Planen är gjord efter de sexton miljömålen och därefter övrig verksamhet såsom
livsmedels- och kalkningsverksamheten.
Lagrum
Miljötillsynsförordningen § 6 Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 822/2004
Beslutet skickas till
Miljö- och byggförvaltningen
Kommunstyrelsen

Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-12-19
§

125

Anmälan av utvidgning av befintlig skjutbana i Skrapstad
Fastighet

SKRAPSTAD 2:18

Sökande

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

Diarienummer

2013000388

Sammanfattning
Sävsjö Kommun avser att anlägga 30 skjutplatser till en ny 50 meters gevärskyttebana för kaliber
22 bredvid den befintliga pistolskyttebanan i Skrapstad.
Beslutsunderlag
- Anmälan
- Bullerutredning
- Samrådshandling upprättad av Folke Mökander, miljösamordnare
- Yttrande från grannar
Myndighetsnämnden beslutar
att tillåta utbyggnaden av en gevärsskyttebana för 30 skjutplatser för kaliber 22 enligt anmälan,
att förelägga Sävsjö kommun, Utvecklingsavdelningen om följande försiktighetsåtgärder för
anläggandet av gevärsskyttebanan i Skrapstad:
1. att en så kallad miljögodkänd skjutvall eller liknande ska anläggas.
2. Skjutplatsen ska förses med bullerreducerande material.
Motivering till beslutet
Bullerutredningen visar att tillbyggnaden av en gevärsskyttebana inte medför överskridande av
Naturvårdverket fastställda riktvärden för buller från skjutbanor varken sker dagtid, kvällstid eller
nattetid. Det finns mätningar av bullernivån vid skjutning på pistolskyttebanan men det finns inte
några bullermätningar om det pågår skjutningar på båda banorna samtidigt.
Upplysning
Verksamheten är anmälningspliktig enligt miljöbalken. Skyttebana som är stadigvarande inrättad
för skjutning utomhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen för mer än 5000 skott per år
har (Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) FMH-koden 92.20 C.
Vid miljöinspektioner i framtiden kan tillsynsmyndigheten ställa olika krav på bullerreducerande
åtgärder inklusive förbjuda skjutning vissa tider på gevärsskyttebanan, pistolskyttebanan eller
båda verksamheterna tillsammans.
Lagrum
Miljöbalken 9 kap § 6; 2 kap § 3 och 26 kap § 9
Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd §§ 25, 26 och 27
Beslutet skickas till
Sakägare (besvärshänvisning)
Sävsjö pistolskytteklubb
Utvecklingsavdelningen, Samhällsbyggnadsenheten
Justering
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-12-19
§

126

Ansökan om strandskyddsdispens gällande en ersättningsbyggnad.
Fastighet

SUSINGSTORP 1:2

Sökande

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

Diarienummer

2013000632

Sammanfattning
Sökanden önskar dispens från gällande strandskyddsbestämmelser för att få uppföra ett nytt
enbostadshus i ersättning av ett äldre enbostadshus på fastigheten. Fastigheten ligger belägen
söder om Sörsjön, precis i utkanten av ett LIS-område. Sökanden planerar att riva den befintliga
byggnaden som är i för dåligt skick att renovera samt att bygga upp en ny byggnad på samma
plats och som blir cirka 40 kvadratmeter större. På fastigheten finns två enbostadshus, sonen
planerar att flytta in i nuvarande sökandes byggnad och sökande planerar att flytta in i den
byggnad som han nu söker strandskyddsdispens för. Enligt sökanden är den befintliga
byggnaden uppkommen innan strandskyddslagens tillkomst.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2013-12-04
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja strandskyddsdispens i enlighet med miljöbalkens kap 7 § 18 c för enbostadshuset och
att befintlig tomtplatsavgränsning enligt karta även skall gälla i fortsättningen.
Motivering till beslutet
Befintligt enbostadshus på fastigheten bedöms vara uppförd innan strandskyddslagens tillkomst.
Särskilt skäl för strandskyddsdispens för ersättningsbyggnaden är att befintligt enbostadshus
ligger inom hemfridszon.
Dispens ges i enlighet med miljöbalken, 7 kap § 18 c punkt 1, då ersättningsbyggnad ersätter
tidigare byggnad vilket gör att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det
saknar betydelse för strandskyddets syften. Placeringen är densamma som den tidigare
byggnaden inom befintlig tomt. Åtgärden kan anses vara av sådant slag att det har en begränsad
omfattning vilket gör att strandskyddets syften fortfarande långsiktigt tillgodoses. Växt- och djurliv
bedöms inte påverkas negativt.
Upplysning
Beslutet om strandskyddsdispens vinner laga kraft först tre veckor efter att beslutet har kommit
länsstyrelsen tillhanda. Länsstyrelsen har möjlighet att pröva beslutet.
Lagrum
Miljöbalken 7 kap §§ 15, 18 b och 18 c
Beslutet skickas till
Sökanden
Länsstyrelsen

Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-12-19
§

127

Uppförande av garage
Fastighet

KRÅKAN 9

Sökande

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

Diarienummer

2013000612

Sammanfattning
Sökanden önskar uppföra ett garage. Han har tidigare sökt rivningslov som har beviljats.
Sökanden har rivit det befintliga garaget och planerar nu att bygga upp ett nytt garage som är
cirka tio kvadratmeter större. Sökande planerar att bygga garaget en meter från grannens tomt på
baksidan mot tidigare tre och en halv meter.
Området omfattas av en stadsplan från 1961. Planen reglerar inte avståndet mellan bebyggelse
och tomtgräns. Om inte annat är förskrivet i sådan plan eller bestämmelser som enligt första
stycket ska gälla som detaljplan enligt denna lag, ska 39 § byggnadsstadgan tillämpas som
bestämmelse i planen enligt 17 kap 4 § sista stycket ÄPBL.
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i ärendet. En berörd granne har motsatt sig
byggnationen.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2013-12-04
- Grannyttrande 2013-12-05
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för uppförande av garage samt
att godkänna åtgärden som en mindre avvikelse från detaljplanen.
Motivering till beslutet
För fastigheten gäller en stadsplan från år 1961. Av punkten 5 i övergångsbestämmelserna till
PBL följer att planer och bestämmelser som 1 maj 2011 enligt 17 kap. 4 § i den äldre plan- och
bygglagen (1987:10), ÄPBL, ska anses ha tagits stöd av ÄPBL även i fortsättningen ska anses ha
antagits med stöd av ÄPBL. Bestämmelsena i 17 kap. 4 § sista stycket i ÄPBL gäller fortfarande
för sådana planer och enligt första stycket gäller stadsplanen som detaljplan. Planen reglerar inte
avståndet mellan bebyggelse och tomtgräns. Enligt bestämmelsens sista stycke ska därför 39 §
byggnadsstadgan (1959:612), BS, tillämpas som bestämmelse i planen.
Av 39 § BS följer att byggnad inte ska läggas på mindre avstånd från gränsen mot grannfastighet
än 4,5 meter. Enligt bestämmelsens tredje stycke får nämnden medge undantag från detta krav
om det är påkallat av särskilda skäl. Därutöver krävs att det kan ske utan men för granne. Om de i
39 § tredje stycket BS angivna förutsättningar är uppfyllda är uppförandet av garaget att anses
som planenligt även om om det placeras närmare gränsen än 4,5 meter.
Särskilt skäl till att myndighetsnämnden medger undantag är att tomten är smal, svårt att inte
placera garaget närmare än 4,5 meter till granntomt då garaget måste förskjutas bakåt på
fastigheten.
Mot bakgrund av att byggnaden inte är en byggnad för boende och att det tidigare stått ett garage
på platsen samt att byggnaden ligger så pass långt ifrån grannens bostadshus bedömer
Justering

Sävsjö kommun
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-12-19
myndighetsnämnden att åtgärden kan ske utan men för grannen. Eftersom grannen inte
godkänner byggnationen då är förutsättningarna för undantag enligt 39 § BS därmed inte
uppfyllda är den sökta åtgärden planstridig.
Trots att åtgärden är planstridig kan bygglov ändå ges om avvikelsen från detaljplanen är liten
och förenlig med planens syfte (9 kap. 31 b § PBL).
Myndighetsnämnden bedömer att åtgärden, mot bakgrund av dess omfattning och karaktär samt
begränsad inverkan på omgivningen, är förenlig med planens syfte. Bygglov för åtgärden som för
övrigt inte strider mot planen kan därmed lämnas om övriga förutsättningar enligt PBL är
Upplysning
Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år
från dagen för beslutet om lov.
Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftningen inte
följs.
Lagrum
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap § 2 samt 9 kap § 31b
Beslutet skickas till
Sökanden
Granne (besvärshänvisning)

Justering

Sävsjö kommun
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-12-19
§

128

Förlängning av tiden för föreläggandet om åtgärder mot bräddning vid Stockaryds
avloppsreningsverk
Fastighet

STOCKARYD 1:87

Sökande

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

Diarienummer

2010000457

Sammanfattning
VA-enheten på tekniska förvaltningen har tagit fram förslag till åtgärder mot bräddningen vid
huvudpumpstationen för Stockaryds samhälle. Enligt föreläggandet från myndighetsnämnden
skall dessa åtgärder var utförda till 2013-12-31.
Nu söker VA-enheten förlängning av tiden för färdigställandet med sex månader till 2014-06-30.
Beslutsunderlag
- Protokoll myndighetsnämnden 2011-09-22 § 131
- Protokoll myndighetsnämnden 2012-10-18 § 124
- Skrivelse från Marcus Tingvall, VA-chef, om förlängning av utförandetid.
Myndighetsnämnden beslutar
att godkänna förlängningen av tiden för genomförandet av åtgärder för bräddvattnet vid
huvudpumpstationen i Stockaryd samt
att ett föreläggande med vite om 10 000 kronor ska betalas om åtgärden inte gjorts innan 201406-30.
Motivering till beslutet
När dessa åtgärder är genomförda kommer även bräddvattnet att genomgå en viss rening.
Upplysning
Bräddningen av avloppsvattnet vid huvudpumpstationen i Stockaryd kommer inte att upphöra
men genomgå en viss rening genom rensgaller.
Lagrum
Beslutet skickas till
Tekniska förvaltningen, VA-enheten

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 11 (11)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-12-19
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