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Justering
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Utdragsbestyrkande

2014-12-12

Sida 2 (16)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-11-20
§

244

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

Diarienummer
Sammanfattning
Av miljö- och byggenhten meddelade beslut gällande livsmedelsärenden, miljö- och
hälsoskyddsärenden, byggärenden samt trafikärenden.
Av miljö- och byggenheten meddelade beslut om godkännande av förrättning.
Av räddningstjänsten meddelade beslut om tillstånd av brandfarlig och explosiv vara.
Beslutsunderlag
- Delegationsbeslut från myndighetsförvaltningen, daterade från 2014-10-07 till och med 2014-1110.
- Delegationsbeslut från räddningstjänsten daterade från 2014-10-07 till och med 2014-11-10.
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 2014-11-20
§

245

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

Diarienummer
Sammanfattning
Beslutsunderlag
1. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2014-10-15; Anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion på
fastigheterna Hemmersryd 1:4, 1:5.
2. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2014-10-16; Anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion på
fastigheten Fägerhult 1:3.
3. Protokoll KS/U 2014-09-17 § 170; Sävsjö hembygdsförening med skrivelse om byggnader
värda att bevara.
4. Skrivelse upprättad av Maria Thulin, 2014-11-10; Yttrande till "Sävsjö hembygdsförening med
skrivelse om byggnader värda att bevara".
5. Information om kommande kurs för förtroendevalda om Miljöbalken.
6. Information om kommande kurs för förtroendevalda om livsmedelslagstiftningen.
7. Tjänsteskrivelse upprättad av Maria Thulin 2014-10-30; Utökning av halvtidstjänst till
heltidstjänst.
8. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2014-11-12; Statsbidrag till åtgärder inom ramen för biologisk
återställning av kalkade vatten.
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 2014-11-20
§

246

Sammanträdesdagar för myndighetsnämnden 2015
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 2015
har tagits fram.
Beslutsunderlag
- Förslag till sammanträdesdagare 2015
Myndighetsnämnden beslutar
att fastställa förslaget till sammanträdesdagar 2015 för myndighetsnämnden.
Motivering till beslutet
Upplysning
Myndighetsnämnden planerar för 2015 att genomföra tio sammanträden. Samtliga sammanträden
föregås av ärendeberedning med nämndens presidie.
Lagrum
Kommunallagen 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 5 (16)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-11-20
§

247

Sävsjö kommuns årliga miljöpris 2014
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer
Sammanfattning
Miljöpriset är instiftat 1987 av kommunfullmäktige och ska delas ut för 26:e gången i ordningen.
Priset är instiftat för att stödja och uppmuntra en berömvärd insats för miljön i Sävsjö kommun.
Beslutsunderlag
- Nominerade pristagare
Myndighetsnämnden beslutar
att tilldela Sävsjö kommuns miljöpris 2014 till Therese och Claes Rostedt, Forsa Kvarnagård.
Motivering till beslutet
Årets miljöpristagare har genom hårt arbete och ett genuint intresse för det ekologiska och
närproducerade återställt och åter tagit i bruk den vattendrivna sädeskvarnen i Forsa. Återstarten
av sädeskvarnen innebär att pristagarna producerar ekologiskt livsmedel på ett klimatvänligt sätt
med hjälp av energikällan vattenkraft. Från ax till limpa bidrar det sätt på vilket kvarnen drivs till att
miljömålen begränsad klimatpåverkan och ett rikt odlingslandskap kommer ett steg närmare.
Upplysning
Lagrum
Beslutet skickas till
Pristagaren
Kommunfullmäktige

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-11-20
§

248

Sävsjö kommuns årliga byggpris 2014
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer
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
- Nominerade pristagare.
Myndighetsnämnden beslutar
att tilldela Sävsjö kommuns årliga byggpris 2014 till Harald och Liselotte Johansson Svältestorp
1:3.
Motivering till beslutet
Byggnaden visar ett exempel på där formgivningen har blandats med traditionell byggnadskultur
på ett lyckat sätt. Byggnaden har ett formspråk där samhörigheten med den traditionella
småländska stugan känns påtaglig.
Byggherren visar, genom byggnadens utformning, prov på stor känsla för tidigare
byggnadshistoria och tradition. Byggnadens tre enheter, gästhus, hönshus och orangeri, smälter
väl samman till en vacker helhet och som väl avvägt följer landskapets linjer.
Upplysning
Tidigare på platsen stod det ett gammal trött och gistet svinhust. Makarna Johansson beslöt att
riva svinhuset och bygga ett nytt gästhus i form av ett timmerhus.
Lagrum
Beslutet skickas till
Pristagare
Kommunfullmäktige

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-11-20
§

249

Parkeringsvakter förordnande av Sävsjö kommun
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer

2011000733

Sammanfattning
Sedan myndighetsnämndens 15 december 2012 § 168 finns beslut om att köpa in tjänsten att
övervaka parkeringsreglerna i kommunen. För att kunna övervaka att parkeringsreglerna följs
krävs att kommunen utser en utbildad parkeringsvakt att sköta parkeringsövervakningen eller att
kommunen köper tjänsten av ett bevakningsföretag som har utbildade parkeringsvakter anställda.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse upprättad av Anna Wiksten, gata/parkchef, 2014-11-10
Myndighetsnämnden beslutar
att upphäva myndighetsnämndens beslut 2012-08-22 § 85,
att enligt Lag 1987:24 om kommunal parkeringsövervaktning mm. 6 § punkt 5;
att förordna xx, personnr. xx, xx, personnr. xx, och xx, personnr. Xx, anställda av Securitas
bevakningsföretag, som parkeringsvakter i Sävsjö kommun.
Motivering till beslutet
Upplysning
Lagrum
Kommunal parkeringsövervakning mm (lag 1987:24) 6 § punkt 5
Beslutet skickas till
Gata/parkchef
Polisen

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-11-20
§

250

Redovisning av åtgärder efter revision av Sävsjö kommuns livsmedelskontroll.
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer

2014000784

Sammanfattning
Länsstyrelsen genomförde den 11 september 2014 en revision av Myndighetsnämndens
livsmedelskontroll i Sävsjö kommun.
Myndighetsnämnden uppfyller delvis lagstiftningens krav på offentlig livsmedelskontroll. Under
revisionen noterades dock ett antal avvikelser i Myndighetsnmämndens arbete med
livsmedelskontrollerna.
Länsstyrelsen ger Myndighetsnämnden tillfälle att upprätta en åtgärdsplan för de uppkomna
avvikelserna.
Beslutsunderlag
- Rapport från Länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen i Sävsjö kommun, daterad 201410-03.
- Tjänsteskrivelse "Redovisning av åtgärder efter revision av Sävsjö kommuns livsmedelskontroll",
upprättad av Maria Thulin, förvaltningschef, 2014-10-24.
Myndighetsnämnden beslutar
att ta tjänsteskrivelsen som sin egen samt
att redovisa förslaget.
Motivering till beslutet
Upplysning
Lagrum
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Jönköpings län, Veterinär- och djurskyddsenheten.

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-11-20
§

251

Strandskyddsdispens för uppförande av "Attefallshus"
Fastighet

STORA KRÅKHULT 1:10

Sökande

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

Diarienummer

2014000754

Sammanfattning
Sökande ansöker om strandskyddsdispens för att uppföra ett Attefallshus i form av en gäststuga
på sin fastighet. Byggnaden planeras byggas 70 meter från sjön Övingen samt inom 30 meter
från sitt bostadshus.
Området omfattas av det dokument om landsbygdsutveckling i strandnära läge som
kommunfullmäktige har antagit.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Karta
- Fotografier tagna 2014-11-10
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja strandskyddsdispens i enlighet med miljöbalkens kap 7 § 18 b för uppförande av
attefallhus och
att tomtplatsavgränsning enligt bifogad karta ska gälla i framtiden.
Motivering till beslutet
Dispens ges i enlighet med miljöbalken, 7 kap §§ 18 d, 18c punkt 1, då ansökan berör ett område
för landsbygdsutveckling i strandnära läge. Attefallshuset kommer att uppföras i anslutning till sitt
enbostadshus vilket på så vis kan antas att området redan tagits i anspråk. Det kan också 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 i någon större
utsträckning.
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, 18 d och 18 e
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 2014-11-20
§

252

Yttrande över komplettering till ansökan om tillstånd till miljöfarlig verkamhet
Fastighet

SJÖBERG 1:2

Verksamhetsutövare

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

Diarienummer

2013000053

Sammanfattning
Sökanden till befintlig bergtäkt vid Sjöberg ansöker om fortsatt och utökad brytning med
vidhållande verksamhet såsom krossning och upplag.
Bergtäktens första tillstånd är från 2003 och till och med 2013 samt har nu ett förlängningstillstånd
till och med 2014. Ansökan avser ett uttag av högst 300 000 ton berg per år och högst 1 875 000
ton berg fram till och med 2040-07-01. Enligt ansökan skall brytnivån inte understiga +231 meter.
Myndighetsnämnden har givits möjlighet att yttra sig över inkomna kompletteringshandlingar.
Beslutsunderlag
- Bullerutredning för bergtäkt Sjöberg i Sävsjö kommun för Swerock AB, Ängelholm
Myndighetsnämnden beslutar
att inte ha några erinringar mot inkomna kompletteringar.
Motivering till beslutet
Behovet av olika ballastmaterial finns inom närområdet. Det bör tillfredställas genom bergtäkter.
Upplysning
Bergtäkten arrenderas av Holst Åkeri AB. Bergtäktens material används idag framförallt till Peab:s
asfaltverk i Sävsjö.
Lagrum
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen Östergötland

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-11-20
§

253

Kompletteringsbegäran-Anmälan enligt 9 kap. 6§ miljöbalken
Fastighet

EKSJÖHOVGÅRD 7:25

Sökande

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

Diarienummer

2014000583

Sammanfattning
Myndighetsförvaltningen mottog den 5 november 2014 en anmälan enligt 9 kap. 6 § miljöbalken
avseende planerad byggnation av en ny fjärrvärmeproduktionsanläggning på Eksjöhovgård 7:25.
Beslutsunderlag
- Anmälan enligt 9 kap 6 § Miljöbalken avseende planerad byggnation av en ny
fjärrvärmeproduktionsanläggning på Eksjöhovgård 7:25, 2014-11-05
Myndighetsnämnden beslutar
att miljöanmälan behöver kompletteras på följande punkter:
1. Då ingen spridningsberäkning för rökgaser presenteras i anmälan ska val av skorstenshöjd
motiveras tydligare.
2. Garantivärden från leverantör gällande kväveoxider och koloxid för anläggningen ska
redovisas.
3. Förslag på riktvärde för utsläpp av kväveoxider och koloxid ska redovisas.
4. Förslag på mätintervall för stoft, kväveoxider och koloxid ska redovisas.
5. Tydligare beskrivning av dagvattendamm, provtagningsfrekvens dagvattendamm och
omhändertagande av slam.
6. Beskrivning av tänkt hantering av den aska som produceras i anläggningen.
7. Hägnaåns flöde kan periodvis vara lågt vilket gör att tillflödet av dagvatten då utgör en
förhållandevis stor del av vattentillskottet till ån. Enligt förslag till VA-policy bör fördjupad
recipientkontroll göras i de vattendrag som inte har ekologisk god status. Hur avser verksamheten
genomföra recipientkontroll i Hägnaån?
Motivering till beslutet
Upplysning
Lagrum
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 2014-11-20
§

254

Överklagande av förbud att använda avloppsanläggning
Fastighet

ÄPPLARYD 1:23

Fastighetsägare

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

Diarienummer

2014000687

Sammanfattning
Under höstens inventering av enskilda avloppsanläggningar 2014 bedömdes avloppsanläggning
inte vara godkänd och ett föreläggande om förbud att använda avloppsanläggningen skickades ut
till fastighetsägare.
Fastighetsägaren överklagar sitt föreläggande om förbud att använda fastighetens
avloppsanläggning.
Beslutsunderlag
- Överklagan från fastighetsägaren 2014-10-30
- Tjänsteskrivelse Sara Berglund, inventerare, 2014-10-30
- Tjänsteskrivelse Sara Berglund, inventerare, 2014-10-21
- Skrivelse från fastighetsägare 2014-10-15
- Föreläggande om förbud att använda avloppsanläggningen, 2014-10-02
Myndighetsnämnden beslutar
att överlämna ärendet till länsstyrelsen för avgörande, samt
att överklagan inkommit inom rätt tid enligt förvaltningslagen 24 §.
Motivering till beslutet
Upplysning
Lagrum
Miljöbalken 9 kap § 7, 2 kap § 3,
Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd §§ 12, 13, 14
Beslutet skickas till
Fastighetsägare
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 2014-11-20
§

255

Namngivning av två gator i Vrigstad
Fastighet

LUNDBY 2:19
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer
Sammanfattning
En ny detaljplan för del av Lundby 2:19 i Vrigstad får som resultat att två nya gator skapas. Dessa
skall namnsättas.
Förslag finns från två olika källor:
- Ett par som ämnar bebygga en av de aktuella tomterna.
- Bertil Zettergren som varit inblandad i andra typer av namnsättning och har en god lokal historsk
kännedom.
Beslutsunderlag
- Skrivelse från handläggare med redovisning av föreliggande förslag samt kommentarer.
Myndighetsnämnden beslutar
att ge den västra gatan namnet Västra Ängsstigen, samt
att ge den östra gatan namnet Östra Ängsstigen.
Motivering till beslutet
Platsen för gatorna är vacker ängsmark med anslutning till både bäck och sjö.
Upplysning
Lagrum
Beslutet skickas till
Handläggare

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2014-11-20
§

256

Fastighetsreglering för Skatan 19, 20 och 22
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer
Sammanfattning
Sammanläggning av tomtmark inom kvarteret Skatan i Sävsjö tätort.
Beslutsunderlag
- Begäran om samråd.
- Överenskommelse om fastighetsreglering med kartbilaga samt sammanträdesprotokoll från
kommunfullmäktige.
Myndighetsnämnden beslutar
att godkänna fastighetsreglering enligt redovisade dokument utan erinran.
Motivering till beslutet
Upplysning
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 2014-11-20
§

257

Fastighetsreglering berörande Fabriken 3 och 4
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer
Sammanfattning
Sammanläggning av tomtmark inom kvarteret Fabriken i Sävsjö tätort.
Beslutsunderlag
- Begäran om samråd.
Myndighetsnämnden beslutar
att godkänna fastighetsreglering enligt redovisade dokument utan erinran.
Motivering till beslutet
Upplysning
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 2014-11-20

Justering

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

Utdragsbestyrkande

