Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Myndighetsnämnden i Sävsjö kommun

2013-10-17

Plats och tid

Kommunalhuset, Vrigstadrummet

Beslutande

Ordinarie ledamöter:

2013-10-17

13:00 - 16:00

Ingvar Svensson (c)
Bo Nilvall (m)
Bengt Mattsson (kd)
Jan-Ove Fransson (m)
Hazze Eklöf (s)
Peter-Jörgen Svensson (kd)

Övriga deltagare

Magdalena Gustafsson, sekreterare
Maria Thulin, miljö- och byggchef
Folke Mökander, miljösamordnare, § 103

Utses att justera

Peter-Jörgen Svensson (kd)

Justeringens
plats och tid

Kommunalhuset, 2013-10-17 kl.16.30

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

99 - 109

Magdalena Gustafsson, sekreterare
Ordförande
Ingvar Svensson (c)
Justerande
Peter-Jörgen Svensson (kd)

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

Myndighetsnämnd

Sammanträdesdatum

2013-10-17

Datum för
anslags uppsättande

2013-10-18

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

2013-11-08

Sida 2 (18)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-10-17
§

99

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 2013-09-10 till och med 201310-07.
Myndighetsnämnden beslutar
att anse delegationsbesluten föredragna.
Motivering till beslutet
Upplysning
Lagrum
Beslutet skickas till
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-10-17
§

100

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

Diarienummer
Sammanfattning
Beslutsunderlag
1. Protokoll kommunfullmäktige 2013-09-16 § 76; Svar på medborgarförslag om hjärtstartare.
2. Protokoll kommunfullmäktige 2013-09-16 § 82; Sammanhållen förvaltning under
myndighetsnämnden.
3. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2013-09-23; Upphävande av beslut om utvidgat strandskydd i
Jönköpings län.
4. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2013-09-20; Länsstyrelsens förslag på komplettering av
ansökan om tilllstånd till bergtäkt på fastigheten Sjöberg 1:2.
5. Livsmedelsverket, 2013-09-23; Beslut om överflyttning av ansvar för offentlig kontroll,
fastigheten Kännestubba 1:3.
6. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2013-09-23; Beslut om prövning avseende
strandskyddsdispens för nytt fritidshus på fastigheten Hultsjö 2:7.
7. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2013-09-27; Beslut om vattenverksamhet avseende bro 61078-1 över Bommaån mellan Stora och Lilla Vällingen, väg 30.
8. Bromés autoservice AB, 2013-10-07; Överklagan av myndighetsnämndens beslut 2013-09-19
§ 97; Sanktionsavgift.
9. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2013-10-08; Beslut om anmälan om avhjäpandeåtgärd på
fasitgheten Rörvik 1:158.
10. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2013-10-09; Samråd om förläggning av elkabel mellan
Eksjöhovgård 7:1 och Holmatorp 1:1.
11. Information avseende budgetläget inför 2014.
Myndighetsnämnden beslutar
Motivering till beslutet
Upplysning
Lagrum
Beslutet skickas till
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-10-17
§

101

Åtgärder för att underlätta trafiksituationen utanför skola
Fastighet

EKSJÖHOVGÅRD 7:2

Sökande

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

Diarienummer

2013000513

Sammanfattning
Under flera år har bilar stannat och parkerat på gatan utanför Hägneskolan vid hämtning och
lämning av skolbarn. Bussar kan inte komma intill för bilar blockerar. Barn och vuxna springer i
vägen och en stor olycksrisk föreligger. Polis och tekniska förvaltningen har varit på plats och
talat med föräldrar, skola och dagspress. Skolan har elever från landsbygden i huvudsak, därmed
hårt tryck på trafikflödet.
En tidigare plan fanns på att utöka parkeringen, dock till en dyr kostnad.
I samråd med skola, föräldraförening och gata/parkenheten vill man skylta om Rönnbärsvägen till
"förbud att stanna och parkera fordon" med tilläggsskylt "gäller ej buss". Dessutom måla
bussfältet för att tydligt markera att personbilar sak välja parkeringen istället för gatan.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse upprättad av Anna Wiksten, gata/parkchef, 2013-09-18
Myndighetsnämnden beslutar
att godkänna att målning utförs samt skyltar monteras för att underlätta trafiksituationen utanför
skolan.
Motivering till beslutet
Upplysning
Lagrum
Beslutet skickas till
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-10-17
§

102

Upphävande av förbud att stanna
Fastighet

SÄVSJÖ 12:1
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer

2013000512

Sammanfattning
Utmed Västra Esplanaden (mellan Vrigstadvägen och Ljungagatan) finns två befintliga
"buss/parkeringsfickor". Idag råder förbud att stanna på båda sidor av vägen. Omskyltning bör
göras för att tillåta parkering i "fickorna".
Klagomål har inkommit från boende i området att det känns naturligt att använda dessa, men det
är inte tillåtet idag.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse upprättad av Anna Wiksten, gata/parkchef, 2013-09-18
Myndighetsnämnden beslutar
att godkänna att upphäva förbud att stanna vid utfart från Sävebos parkering i riktning österut och
upphäva förbud att stanna efter "fickan" i riktining västerut.
Motivering till beslutet
Befintlig skyltning på del av Västra Esplanaden hindrar boende i närområdet att använda
utrymmen för parkering.
Upplysning
Lagrum
Beslutet skickas till
Tekniska förvaltningen
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-10-17
§

103

Anmälan om sanering för del av fastigheten Eksjöhovgård 7:1
Fastighet

EKSJÖHOVGÅRD 7:1

Sökande

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

Diarienummer

2013000453

Sammanfattning
Sävsjö Industribyggnader AB planerar att bygga ut sin anläggning som hyrs av A-lackering AB.
Tillbyggnaden kommer att ske delvis på en gammal soptipp som måste saneras innan
utbyggnaden kan ske. Enligt anmälan kommer sanering ske helt under fabriksbyggnaden och
kontor medan lagarytor och uteliggande asfaltytor kommer saneras delvis.
Beslutsunderlag
- Länsstyrelsens beslut 2008-06-27; Överlåtelse av tillsyn för sanering
- Anmälan om sanering, 2013-10-07
- Översiktlig miljöteknisk markundersökning, 2013-09-23
Myndighetsnämnden beslutar
att tillåta sökanden att sanera enligt sökandens anmälan under förutsättning att nedanstående
försiktighetsåtgärder följs,
att avgiften för prövning av ärendet ändras från handläggningsavgift till timavgift 8 tim á 730 kr=5
840 kr
att förelägga sökanden med stöd av 26 kap § 9 och 2 kap § 3 miljöbalken att vid saneringen av
del av fastigheten Eksjöhovgård 7:1 vidta följande försiktighetsåtgärder:
1. Jord- och schaktmassor samt övriga avfallsmassor med halter överstigande Naturvårdsverkets
riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) skall schaktas upp enligt anmälan och
transporteras till en godkänd behandlingsanläggning.
2. Jord- och schaktmassor understigande Naturvårdsverket riktvärden för MKM får deponeras i
anslutning till befintlig schakttipp på södra industriområdet.
Trä, tegel, plast, järnskrot bör avskiljas ur jordmassorna och mellanlagras för sig.
3. Schaktningsarbetet skall följas av en extern kontrollant, som har dokumenterad erfarenhet och
kompetens för saneringsarbete av förorenad mark. Dagbok skall föras över åtgärder och
händelser av betydelse för miljön i området.
6. Transporter av de förorenade jord- och schaktmassona skall ske med täckta bilar. Vid
transporter av rena massor skall dammning undvikas.
7. De förorenade jord- och schaktmassorna samt övriga avfallsmassor skall skyndsamt och
succesivt transporteras till respektive mottagare. Det åligger den sökande att förvissa sig om att
den som anlitas för transport och behandling av aktuellt avfall innehar de tillstånd som fodras för
sådan verksamhet.
8. Innan varje delområde fylls igen skall minst ett blandprov per 100 kvadratmeter uttas i
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-10-17
schaktbotten och/eller schaktytterväggar för laboratorieanalys på ackrediterat laboratorium.
Parametrar för analysen skall vara Naturvårdsverkets riktvärden för mindre känslig
markanvändning.
9. Efter utförda arbeten och efterkontroll skall det urschaktade området och de upplagda jord- och
schaktmassorna på befintlig deponi mätas in i plan och profil.
10. Slutredovisning skall ske skriftligen av hur saneringen utfördes, mängdredovisning av olika
fraktioner och slutdestination samt om någon risk för människors hälsa uppkom under
saneringen. Redovisningen skall vara miljö- byggförvaltningen tillhanda senast sex månader efter
sista transporten ut av förorenade massor.
Motivering till beslutet
För att säkerställa för framtida förändringar och för att säkerställa människors hälsa samt miljön
bör marken saneras innan byggnation eller förändring av markbehovet sker. Naturvårdsverkets
riktvärden för mindre känslig markanvändning får användas till mark för bland annat
industriändamål.
Upplysning
Under det sökta markområdet finns delar av en nedlagd deponi för hushålls- och industriavfall.
Deponin användes från 1960-talet till 1974 och har delvis sanerats 1994, 2001 och 2010-2011 vid
tidigare utbyggnader. Sökanden avser att ställa i ordning ytterligare tomtmark för en eventuell
byggnad och utelager.
Naturvårdsverket har givit ut tabeller med riktvärden för olika ämnen i vad mark vid känslig
markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM) maximum får innehålla.
Lagrum
Miljöbalken 2 kap § 3, 10 kap och 26 kap § 9
Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd § 28
Beslutet skickas till
Sökanden
Länsstyrelsen
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-10-17
§

104

Rättelseföreläggande (uterum)
Fastighet

KARBASEN 14

Sökande

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

Diarienummer

2007000515

Sammanfattning
På delegation av dåvarande byggnadsnämnden i Sävsjö kommun gavs den 11 juni 2002 ett
bygglov för uppförande av bland annat ett uterum. 21 augusti 2007 inkommer en ansökan från
byggherren om förlängning av samma bygglov, eftersom byggnation ej är påbörjad på grund av
tidsbrist. Samma dag inkommer också en överklagan av en eventuell förlängning från berörd
granne. Två dagar senare, 23 augusti 2007, beviljar dåvarande tillstånds- och
myndighetsnämnden en förlängning av tidigare givet bygglov.
16 december 2007 inkommer en anmälan från berörd granne om otillåten takutbyggnad.
Tillstånds- och myndighetsnämnden tar upp anmälan och beslutar 17 januari 2008 att anse att
byggnationen följer tidigare beviljat lov. Grannen väljer att överklaga nämndens beslut till
länsstyrelsen. Länstyrelsen upphäver tillstånds- och myndighetsnämndens beslut om förlängning
av bygglov och motiverar sitt beslut med att tidigare bygglov har upphört att gälla då det inte har
slutförts inom föreskriven tid, fem år. Detta betyder samtidigt att länsstyrelsen inte tar upp
nämndens beslut den 17 januari 2008 till prövning och att ärendet som helhet återförvisas till
nämnden för erforderlig handläggning.
I skrivelse från tillstånds- och myndighetsnämnden den 8 augusti 2008 till byggherren begärs en
ny bygglovsansökan in med anledning av länsstyrelsens beslut.
Byggherren inkommer med en ny bygglovsansökan och berörd granne motsätter sig densamma i
yttrande till tillstånds- och myndighetsnämnden den 7 november 2008. Nämnden tar upp ärendet
med den nya bygglovsansökan tillsammans med grannes yttrande som underlag. En oenig
nämnd beslutar den 20 november 2008 att bevilja ett nytt bygglov för uppförande av uterum.
4 december 2008 inkommer en överklagan av nämndens beslut om bygglov från grannen. Mot
bakgrund av den inkomna överklagan tillsammans med det faktum att frågan om mindre
avvikelse från detaljplan inte tidigare har behandlats tas beslutet upp till omprövning och, en på
nytt oenig, tillstånds- och myndighetsnämnd beviljar ett nytt bygglov den 16 december 2008 för
uppförande av uterum. Samtidigt godkände nämnden också åtgärden som en mindre avvikelse
från gällande detaljplan.
Tillstånds- och myndighetsnämndens beslut överklagas på nytt av berörd granne. 15 april 2009
meddelade länsstyrelsen att de biföll överklagandet och därmed upphäver nämndens tidigare
beslut om bygglov.
Byggherren överklagar länsstyrelsens beslut till länsrätten och yrkar samtidigt att länsrätten ska
hålla syn i ärendet. Länsrätten meddelar i sin dom, den 18 december 2009, att man inte finner
skäl att företa syn och att man instämmer i länsstyrelsens bedömning. Överklagandet avslås
därmed.
Länsrättens dom överklagas av byggherren till kammarrätten. På nytt yrkar byggherren att syn
ska hållas i målet. Kammarrätten beslutar den 18 maj 2010 att inga skäl finns för att hålla syn och
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-10-17
yrkandet därigenom ska avslås. Kammarrätten meddelar den 1 juli 2010 att man inte meddelar
något prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står därmed fast.
Byggherren överklagar ärendet till Regeringsrätten. Regeringsrätten finner den 17 september
2010 att det inte har kommit fram skäl att meddela prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande
står alltså fast.
Eftersom myndighetsnämndens beslut om bygglov överklagades och länsstyrelsen sedan biföll
överklagandet, och upphävde tidigare beslut om bygglov, samtidigt som högre instanser har stått
fast vid länsstyrelsens beslut finns inget giltigt bygglov för det uppförda uterummet på fastigheten
Karbasen 14 i Sävsjö.
18 oktober 2011 skriver myndighetsnämnden ett brev till byggherren och uppmanar denne att ta
bort uterummet senast 29 februari 2012 eftersom inget giltigt bygglov finns för åtgärden.
Myndighetsnämnden skriver också i brevet att om inte uterummet tagits bort vid denna tidpunkt
har myndighetsnämnden möjlighet att förelägga om ett borttagande. Föreläggandet kan förenas
med vite.
Idag står fortfarande uterummet kvar utan giltigt bygglov.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse daterad av Lars Adén, byggnadsinspektör, 2013-10-08
- Kommunicering daterad av Lars Adén, byggnadsinspektör, 2013-10-08
- Fotografier tagna 2013-10-09
Myndighetsnämnden beslutar
att med stöd av 11 kap 20, 38 §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL, föreläggs ägaren på
fastigheten Karbasen 14 att riva uterummet snarast, dock senast 2013-12-31.
Motivering till beslutet
Eftersom myndighetsnämndens beslut om bygglov överklagades och länsstyrelsen sedan biföll
överklagandet, och upphävde tidigare beslut om bygglov, samtidigt som högre instanser har stått
fast vid länsstyrelsens beslut finns inget giltigt bygglov för det uppförda uterummet på fastigheten
Karbasen 14 i Sävsjö.
Upplysning
Har uterummet inte tagits bort vid tidpunkten 2013-12-31 kan föreläggandet förenas med vite.
Om föreläggandet inte följs kan myndighetsnämnden besluta att åtgärden ska genomföras på den
försumliges bekostnad och hur det ska ske.
Lagrum
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 11 kap 20, 27, 38 §§
Beslutet skickas till
Sökanden (besvärshänvisning)
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-10-17
§

105

Strandskyddsdispens för förlängning av befintlig pir
Fastighet

REPANÄS 1:24

Sökande

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

Diarienummer

2013000495

Sammanfattning
Sökande önskar dispens från gällande strandskyddsbestämmelser att förlänga befintlig pir med
cirka två meter. Sökanden har också skickat in en anmälan till länsstyrelsen om
vattenverksamhet enligt 11 kap 9 a § miljöbalken (1998:808). Anmälan gäller urgrävning av
befintlig båtplats vid piren. Enligt sökanden är den befintliga piren uppkommen innan
strandskyddslagens tillkomst.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Karta
- Tomtplatsavgränsning
- Fotografier tagna 2013-09-24
- Remiss angående vattenverksamhet
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja strandskyddsdispens i enlighet med miljöbalkens kap 7
§ 18 b för förlängning av pir med cirka två meter,
att befintlig tomtplatsavgränsning enligt bifogad karta även ska gälla i fortsättningen samt
att nämnden har inga erinringar mot anmälan av vattenverksamhet.
Motivering till beslutet
Befintlig pir på fastigheten bedöms vara uppförd innan strandskyddslagens tillkomst.
Dispens ges i enlighet med miljöbalken, 7 kap § 18 c punkt 1 och 2, då piren är placerad inom en
tomtplatsavgränsning som redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse
för strandskyddets syften.
Piren som ska förlängas 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.
Dispens för ärendet måste även beviljas för schaktning från Allgunnens vattenskysföreskrifter
Upplysning
Beslutet om strandskyddsdispens vinner laga kraft först tre veckor efter att beslutet har kommit
länsstyrelsen tillhanda. Länsstyrelsen har möjlighet att pröva beslutet.
Innan åtgärder vidtas måste ansökan om dispens från Allgunnens vattenskyddsföreskrifter
lämnas till Sävsjö kommuns miljö- och byggförvaltning.
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-10-17
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
Länsstyrelsen
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-10-17
§

106

Strandskyddsdispens för uppförande av fritidshus
Fastighet

LÖVSHULT 1:23

Sökande

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

Diarienummer

2013000503

Sammanfattning
Sökanden ansöker om strandskyddsdispens för ett fritidshus vid Övingen på fastigheten Lövshult
1:23. Den planerade tomtplatsavgränsningen ligger i ett område som omfattas av det dokument
om landsbygdsutveckling i strandnära läge som kommunfullmäktige har antagit. 2012 beviljade
myndighetsnämnden strandskyddsdispens för ett fritidshus i berört område. Sökanden bedriver
en turismverksamhet med bland annat en äventyrsanläggning och vill nu utöka verksamheten
med ytterligare ett fritidshus för uthyrning.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Karta
- Tomtplatsavgränsning
- Fotografier tagna 2012-09-30
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja strandskyddsdispens i enlighet med miljöbalkens kap 7 § 18 b för uppförande av
fritidshus och
att tomtplatsavgränsning enligt bifogad karta ska gälla i framtiden samt
att en tydlig avgränsning i form av häck eller staket 50 meter väster om Övingens strandlinje ska
uppföras för att tillskapa en fri passage för allmänheten.
Motivering till beslutet
Dispens ges i enlighet med miljöbalken, 7 kap § 18 d, då ansökan berör ett område för
landsbygdsutveckling i strandnära läge. Fritidshuset kommer att användas i den befintliga
turismanläggningen. Huset kommer även att uppföras i anslutning till befintliga hus vilket på så
vis inte föranleder till en ostrukturerad bebyggelse. 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 märkbart negativt.
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 d och 18 e
Beslutet skickas till
Justering

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

Utdragsbestyrkande

Sida 13 (18)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-10-17
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 2013-10-17
§

107

Föreläggande om vite
Fastighet

SÄVSJÖ 12:20

Fastighetsägare

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

Diarienummer

2010000282

Sammanfattning
Miljö- och byggförvaltningen i Sävsjö kommun har konstaterat att byggnaden och tomten på
fastigheten Sävsjö 12:20, i Sävsjö är i ett ovårdat skick. Byggnaden användes tidigare som
vattentorn och har ett kulturhistoriskt och ett teknikhistoriskt värde.
Vid besök på fastigheten 2010-05-11 konstaterades brister i byggnadens yttre. Bland annat
trasiga fönsterrutor och ett eftersatt tak. På tomten fanns skräp och glas från de trasiga
fönsterrutorna. Byggnaden och tomten anses inte hålla ett
vårdat skick. I ett brev daterat 2010-06-14 uppmanades fastighetsägaren att åtgärda bristerna
senast 2010-10-01.
Efter samtal från allmänheten görs 2012-06-01 ett nytt tillsynsbesök på fastigheten. Där det kan
konstateras att de påtalade åtgärdena inte har genomförts.
Ett kommuniceringsbrev gällande förslag till föreläggande med vite innehållande 6 åtgärdspunkter
skickas 2012-07-02 till fastighetsägaren. Fastighetsägaren hörde av sig telefonledes till
förvaltningen med förslag till åtgärder. Fastighetsägaren uppmanades att skriftligen lämna in
åtgärdsförslag. Miljö- och byggförvaltningen gjorde ett nytt tillsynsbesök 2013-10-17 . De 6
åtgärdspunkter från kommuniceringsbrevet är fortfarande inte åtgärdade.
Beslutsunderlag
- Kommunicering av föreläggande upprättat av Maria Thulin, 2012-07-02.
- Fotografier tagna 2012-06-01
- Fotografier tagna 2013-10-17
Myndighetsnämnden beslutar
att förelägga fastighetsägaren till fastigheten Sävsjö 12:20 i Sävsjö kommun, XX XX, XX, i
enlighet med tidigare skrivelse "Kommunicering av föreläggande" daterad 2012-07-12 dnr:
2010000282.
Motivering till beslutet
Fastighetsägaren har inte följt uppmaningarna från miljö- och byggförvaltningen angående
fastigheten Sävsjö 12:20 utseende.
Upplysning
Om fastighetsägaren inte följer föreläggandet kan myndighetsnämnden besluta att åtgärdena ska
genomföras på den försumliges beskostnad.
Lagrum
Plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap 15 §, 11 kap 19 §, 11 kap 27 §, 11 kap 37 §
Beslutet skickas till
Fastighetsägaren (besvärshänvisning)
Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-10-17
§

108

Strandskyddsdispens för tillbyggnad av garage
Fastighet

VALLSJÖ 2:6

Sökande

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

Diarienummer

2013000551

Sammanfattning
Sökanden ansöker om strandskyddsdispens för en tillbyggnad av komplementbyggnad vid Valljön
på fastigheten Vallsjö 2:6.
Byggnaden är placerad på ett markområde där Sävsjö kommun har påbörjat ett arbete med att
anta en detaljplan. Platsen som sökanden har planerat att bygga på står det angivet i detaljplanen
som ej vunnit laga kraft än att man får bygga endast garage och uthus.
Området omfattas av det dokument om landsbygdsutveckling i strandnära läge som
kommunfullmäktige har antagit.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Karta
- Tomtplatsavgränsning
- Fotografier tagna 2013-10-10
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja strandskyddsdispens i enlighet med miljöbalkens kap 7 § 18 b för tillbyggnaden av
komplementbyggnad.
att befintlig tomtplatsavgränsning enligt bifogad karta även ska gälla i fortsättningen.
Motivering till beslutet
Dispens ges i enlighet med miljöbalken, 7 kap §§ 18 c punkt 1, 18 d, då komplementbyggnaden
är placerad inom en tomtplatsavgränsning som redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att
det saknar betydelse för strandskyddets syfte.
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.
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 och 18 d
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 2013-10-17
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 2013-10-17
§

109

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

Diarienummer
Sammanfattning
För närvarande sker en rekryteringsprocess av ny räddningschef.
Beslutsunderlag
Myndighetsnämnden beslutar
att anställningsintervjuer även ska ske med internsökande.
Motivering till beslutet
Upplysning
Lagrum
Beslutet skickas till
Personalchefen
Förvaltningschefen

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2013-10-17

Justering

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

Utdragsbestyrkande

