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Godkännande av dagordning 
Beslut 
Dagordningslistan är beslutad av ordförande och utsänd med kallelsen. 

Sammanfattning 
Nämnden för myndighetsutövning beslutar att godkänna dagordningen.
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NMY § 10  Dnr: ADM.2021.158  

Ansökan tillstånd alkohollagstiftning 

Stadigvarandetillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten 
vid ”Namn borttaget”   

Beslut 
Nämnden för myndighetsutövning beslutar att bevilja enskild firma Namn borttaget med 
organisationsnummer borttaget stadigvarande tillstånd enligt 8 kap. 2 § alkohollagen 
(2010:1622) att servera starköl, vin, spritdrycker, andra jästa alkoholdrycker och 
alkoholdrycksliknande preparat till allmänheten vid namn borttaget, samt vid intilliggande 
uteservering. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt alla dagar med serveringstid 
11:00 - 01:00.  

Under rådande omständigheter med covid-19 korrigeras serveringstiden utifrån gällande 
restriktioner och tillfälliga beslut från svenska myndigheter. 

Sammanfattning 
Ärendet 

Enskild firma Namn borttaget har hos förvaltningen för arbete och lärande, Alvesta kommun, 
ansökt om tillstånd enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622) att servera starköl, vin, 
spritdrycker, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat vid ovan 
rubricerat serveringsställe. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt alla dagar med 
serveringstid 11:00 – 01:00. 

 

Ansökan inkom till kommunen 2021-01-20 och var komplett 2021-02-09. 

 

Ansökan har prövats enligt 8 kap. 12 §, 14 §, 15 §, 16 § samt 17 § alkohollagen.  

 

Utredning 

Sökande 

Den enskilda firman Namn borttaget, med organisationsnummer ”nummer borttaget”, 
registrerades 2018-05-08. Firman ska bedriva restaurang och gårdscafé med planerat 
öppningsdatum i maj 2021. 

  

Personer med betydande inflytande – PBI  
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Förvaltningen har bedömt innehavaren av den enskilda firman, namn borttaget samt hans 
fru namn borttaget, som personer med betydande inflytande i verksamheten. De båda 
kommer driva verksamheten och finansiering har skett med gemensamt banklån. 

Kunskaper i alkohollagen 

Namn borttaget har 2021-03-10 avlagt godkänt resultat vid Folkhälsomyndighetens 
kunskapsprov avseende stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten. 

 

Verksamhetsbeskrivning 

Nam borttaget  är en nyetablerad verksamhet och lokalen är belägen på Namn borttaget. 
Lokalen som tidigare varit en ladugårdsbyggnad och lagerlokal, har byggts om till restaurang 
och gårdscafé. Verksamheten kommer främst vara öppen under perioden mars-oktober, 
resterande månader kommer verksamheten ha öppet utvalda helger. I byggnaden finns en 
gårdsbutik med försäljning av bland annat kött och fårskinn samt grönsaker. Gårdsbutiken är 
inte en del av serveringsytan. 

 

Lokalen 

Det har inte tidigare bedrivits restaurangverksamhet med stadigvarande serveringstillstånd i 
lokalen.  

 

På serveringsstället finns det ett fullt utrustat restaurangkök med möjlighet att laga eller på 
annat sätt tillreda mat. Lokalen är enligt beslut från samhällsbyggnadsförvaltningen Alvesta 
kommun 2020-12-21, registrerad för livsmedelshantering. Enligt beslutet är anläggningen, 
Namn borttaget, registrerad för Restaurang/Café/Gårdsbutik och verksamheten beräknas 
starta 2021-05-01. 

 

Sökande har inkommit med ritning över serveringsstället med markerad serveringsyta. 
Servering är tänkt att bedrivas i restauranglokalen samt anslutande uteservering/tralldäck 
med staket. Enligt uppgift i ansökan är högst antal personer i lokalen 50 och antalet 
sittplatser på serveringsytan inomhus är ca 35 och på uteserveringen ca 45 platser. 
Alkoholhandläggare har besökt namn borttaget 2021-04-06. Serveringsytan är överblickbar 
och i anslutning till serveringsytan finns ett fullt utrustat kök med bland annat 
beredningsytor, spis, multiugn, varmhållningskärl, kylar och frys samt diskmaskin och 
diskbänk. 

Fastigheten ägs av Namn borttaget Sökande har inkommit med gåvobrev som styrker att 
fastigheten fastighet borttagen ägs av namn borttaget och därmed har sökande 
dispositionsrätt över serveringsstället.  

 

Matutbud 
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Sökande har inkommit med en meny innehållande ett varierat utbud av förrätter, 
huvudrätter samt efterrätter. Till förrätt erbjuds rökt lammfiol med pepparrotskräm på grovt 
bröd, nachos med sweet chili och philadelphiaost samt hembakat knäckebröd med räkröra. 
Till varmrätt erbjuds isterband med kokt potatis, senapssås och rödbetor, spagetti bolognese 
samt varmrökt lax med kokt potatis och örtsås. Därtill erbjuds ostbricka med hemkokt 
marmelad och hembakat knäckebröd, rulltårta med vispad grädde och bär samt glass med 
hembakade maränger och hemkokt chokladsås.  

 

Gästerna kommer till serverande alkoholdrycker att, förutom lättdryck i form av läsk, även 
att erbjudas alkoholfria drycker såsom alkoholfri öl, cider, vin och drinkar. 

 

Lista med serveringsansvarig personal har inlämnats tillsammans med ansökan. 

 

Finansiering 

Enligt inkommen finansieringsplan beräknas den totala kostnaden i samband med 
uppstarten av verksamheten uppgå till ca 1 290 000 kr och kostanden avser ombyggnation, 
inköp av inventarier samt kostnad för tillstånd. Utredningen har visat att kostnaderna har 
finansierats genom banklån om 1 500 000 kr. Skuldebrev från Swedbank daterat 2020-12-08 
har inkommit och kredittagare är namn borttagna. Även likvida medel i firman finns att tillgå 
vid behov. När verksamheten startar beräknas intäkterna finansiera de löpande kostnaderna 
samt amortering och räntekostnader avseende banklånet.   

 

Redogjord finansiering bedöms täcka de kostnader bolaget har i samband med uppstarten. 
Förvaltningen anser att uppgifter under utredningen visar att finansieringen inte har skett 
med obeskattade eller på annat sätt olagligt förvärvade medel. 

 

Budget för verksamhetens första år har inkommit. Budgeten visar ett skäligt påslag på 
kostnaden för inköp av alkoholdrycker i relation till förväntad intäkt av försäljning av 
alkoholdrycker.  

 

Remissyttranden 

I ärendet har yttrande begärts från Skatteverket, Kronofogden, Polismyndigheten, 
räddningstjänsten och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 

Skatteverket  

I remissvar från Skatteverket daterat 2021-02-18 framkommer inga betalningsuppmaningar, 
ingen aktuell skatteskuld eller restförd skatteskuld hos Kronofogden avseende sökande 
bolag eller bolagets företrädare. Bolaget är registrerat för moms och godkänd för f-skatt.  
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Kronofogden 

Bolagets företrädare förekommer inte i Kronofogden register enligt remissvar från 
Kronofogden daterat 2021-02-10. 

     

Polismyndigheten  

I Polismyndighetens yttrande daterat 2021-02-15 framkommer att myndigheten bedömer 
samtliga av förvaltningen angivna personer med betydande inflytande i verksamheten som 
lämpliga att handha alkoholservering. Polismyndigheten har inget att erinra vad gäller 
önskad serveringstid eller övrigt de har att ta i beaktande.   

 

Räddningstjänsten 

Värends räddningstjänst uppger i yttrande daterat 2021-03-20 att tillstånd i enlighet med 
ansökan ur brandskyddssynpunkt kan tillstyrkas. Personantalet är satt till 50 st enligt 
ansökan.  

     

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Bygg och miljöenheten i Alvesta kommun har i remissvar daterat 2021-02-16 inget att erinra 
avseende ansökan om stadigvarande serveringstillstånd på namn borttaget med 
fastighetsbeteckning fastighet borttagen. 

Bedömning 
Reglerna för serveringstillstånd återfinns i alkohollagen, SFS 2010:1622. 

 

Enligt 8 kap. 2 § alkohollagen kan serveringstillstånd meddelas för servering till allmänheten 
eller i förening, företag eller annat slutet sällskap. Tillståndet kan avse servering året runt 
eller årligen under en viss tidsperiod (stadigvarande serveringstillstånd). Det kan även avse 
en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle (tillfälligt serveringstillstånd). Stadigvarande 
tillstånd gäller tills vidare. Kommunen får dock om det finns särskilda skäl begränsa 
tillståndets giltighet till viss tid. Serveringstillstånd kan gälla spritdrycker, vin, starköl och 
andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat eller en eller flera av dessa 
drycker eller preparat. 

 

Enligt 8 kap. 12 § alkohollagen får endast den som visar att han eller hon med hänsyn till sina 
personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheter i övrigt är lämplig att utöva 
serveringsverksamhet meddelas serveringstillstånd. Utifrån uppgifterna i Polismyndighetens 
yttrande, där myndigheten bedömer samtliga av förvaltningen angivna personer med 
betydande inflytande i verksamheten som lämpliga att handha alkoholservering, anses 
sökande uppvisat lämplighet med hänsyn till personliga förhållanden. Inga brister 
framkommer heller i uppgifter från Skatteverket, Kronofogden och kreditupplysningsföretag 
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som inverkar på bedömningen att sökande med hänsyn till ekonomiska förhållanden är 
lämplig att utöva serveringsverksamhet. 

 

I 8 kap. 12 § alkohollagen framgår vidare att sökande genom att avlägga ett prov ska visa att 
han eller hon har de kunskaper om alkohollagen och an-slutande föreskrifter som krävs för 
att på ett författningsenligt sätt utöva serveringsverksamhet. Namn borttaget genomförde 
2021-03-10 Folkhälsomyndighetens kunskapsprov för stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten med godkänt resultat.  

 

I 8 kap. 14 § alkohollagen anges att serveringstillstånd ska omfatta ett visst avgränsat 
utrymme som disponeras av tillståndshavaren. Sökande har inkommit med gåvohandling 
som styrker att namn borttaget och namn borttaget äger hälften vardera av fastigheten 
fastighet borttagen där serveringsstället är beläget. Ritning med markerad serveringsyta har 
inkommit och vid besök i lokalen bedöms serveringslokalen vara överblickbar, vilket är ett 
grundläggande krav för att serveringspersonalen ska kunna kontrollera vilka gäster som får 
tillgång till alkoholdrycker samt kunna se om olägenheter uppstår.  

 

Sökande har inkommit med en meny innehållande ett varierat utbud av huvudrätter liksom 
förrätter och desserter. Det finns ett fullt utrustat restaurangkök i lokalen och antalet 
sittplatser på serveringsytan inomhus är ca 35 platser och på uteserveringen ca 45 platser. 
Sökande bolag bedöms uppfylla kravet enligt 8 kap. 15 § alkohollagen att serveringsstället 
ska ha ett eget kök i anslutning till serveringslokalen samt tillhandahålla ett varierat utbud av 
lagad eller på annat sätt tillredd mat. Serveringsstället bedöms även vara utrustat med ett i 
förhållande till lokalens storlek lämpligt antal sittplatser för matservering. 

Lokaler som används för servering till allmänheten ska enligt 8 kap. 16 § alkohollagen vara 
lämpliga från brandsäkerhetssynpunkt. Värends räddningstjänsten tillstyrker ur 
brandskyddssynpunkt tillstånd i enlighet med ansökan. 

 

Polismyndigheten påtalar i remissvar inga brister som kan antas föranleda olägenheter på 
serveringsstället. Myndigheten har heller inget att erinra över serveringstiden eller ansökan 
generellt. I ärendet har även remiss skickats till samhällsbyggnadsförvaltningen, Bygg och 
miljöenhet, som i remissvar daterat 2021-02-16 inte har något att erinra avseende ansökan. 
Förvaltningen bedömer att det inte har framkommit några uppgifter i utredningen som visar 
på att alkoholservering på grund av serveringsställets belägenhet eller av andra skäl kan 
befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller medföra särskild risk för 
människors hälsa, i enlighet med 8 kap. 17 § alkohollagen. 

 

Förvaltningen för arbete och lärandes uppfattning är att enskild firma Namn borttaget 
uppfyller samtliga krav enligt alkohollagen och bör beviljas stadigvarande tillstånd enligt 8 
kap. 2 § alkohollagen att servera starköl, vin, spritdrycker, andra jästa alkoholdrycker och 
alkoholdrycksliknande preparat till allmänheten vid namn borttaget , samt vid intilliggande 
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uteservering. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt alla dagar med serveringstid 
11:00 - 01:00.  

 

     

Kommunicering 
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna i 25 § förvaltningslagen. 

 

Bilagor 
Ritning med markerad serveringsyta  

Beslutet skickas till 
Alkoholhandläggare Växjö 

Förvaltningen för arbete o lärande 

  



Alvesta Kommun Datum 

Fastställd  

Diarienr. 

ÄrendeNr  

Sida 

11 (23) 

 

Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

Du kan överklaga beslutet    Bilaga 1 
 

Om du är missnöjd kan detta beslut överklagas till Länsstyrelsen i Kronobergs län. 

Du ska skicka eller lämna in ditt överklagande till: 

 

Alvesta kommun 

Bygg & Miljö 

342 80 Alvesta 

 

Nämnden för myndighetsutövning prövar då om överklagandet har kommit in i rätt tid innan 
det skickas vidare till Länsstyrelsen i Kronobergs län. Nämnden för myndighetsutövning kan 
även välja att ändra beslutet. 

Tiden för överklagande 
Ditt överklagande måste ha kommit in till nämnden för myndighetsutövning inom tre veckor 
från den dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte 
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter 
och skälen till att du överklagar. Sedan är det länsstyrelsen som beslutar om tiden kan 
förlängas eller inte. 

 

Ditt överklagande ska innehålla: 
·vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer 

·hur du vill att beslutet ska ändras 

·varför du anser att nämnden för myndighetsutövnings beslut är felaktigt 

·överklagandet ska vara undertecknat  

 

Skriv också följande uppgifter: 
·ditt namn och din adress  

·telefonnummer där du kan nås 

·eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till dig 

 

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din mening, bör du skicka med kopior 
på dessa.  

 

Ombud 
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Du har rätt att anlita ett ombud som kan sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet 
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress 
och telefonnummer. 
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NMY § 11  Dnr: LIV.2021.541  

 Kontrollplan Livsmedel 2021-2023  

Beslut 
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att anta kontrollplan över livsmedelskontroll 
med därtill hörande myndighetsutövning i Alvesta kommun för åren 2021-2023. Planen kan 
vid behov uppdateras varje år 

   

Sammanfattning 
Den här kontrollplanen är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av hur de krav 
som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av myndigheten. Kraven finns 
bland annat i förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet 
för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser 
om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel.  

 

Bilagor 
Kontrollplan 2021-2023Kontrollplan 2021-2023 

 

Beslutet skickas till 
SBF Bygg & Miljö 

 

 



Alvesta Kommun Datum 

Fastställd  

Diarienr. 

ÄrendeNr  

Sida 

14 (23) 

 

Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

Du kan överklaga beslutet      Bilaga 1 

Om du inte är nöjd med beslutet kan du skriftligen överklaga beslutet hos Länsstyrelsen i 
Kronobergs län. Observera att du ska skicka eller lämna in ditt överklagande till Bygg & Miljö, 
Alvesta kommun, 342 80 Alvesta. Nämnden för myndighetsutövning prövar då om 
överklagandet har kommit in i rätt tid innan det skickas vidare till Länsstyrelsen i Kronobergs 
län. Nämnden för myndighetsutövning kan även välja att ändra beslutet. 

Tiden för överklagande 
Ditt överklagande måste ha kommit in till nämnden för myndighetsutövning inom tre veckor 
från den dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte 
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter 
och skälen till att du överklagar. Sedan är det länsstyrelsen som beslutar om tiden kan 
förlängas eller inte. 

Ditt överklagande ska innehålla 
• vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer 

• hur du vill att beslutet ska ändras 

• varför du anser att nämnden för myndighetsutövnings beslut är felaktigt 

• överklagandet ska vara undertecknat  

Skriv också följande uppgifter: 
• ditt namn och din adress  

• telefonnummer där du kan nås 

• eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till 
dig 

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din mening, bör du skicka med kopior 
på dessa.  

Ombud 
Du har rätt att anlita ett ombud som kan sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet 
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress 
och telefonnummer. 

Ytterligare upplysningar 
Behöver du veta mer om hur du ska göra, går det bra att ringa till Alvesta kommun, 
telefonnummer 0472-150 00. Fråga efter ärendets handläggare. 
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NMY § 12  Dnr: BYGG.2021.311  

Beslut om byggsanktionsavgift  
Namn    Namn borttaget  

Fastighet   fastighet borttagen   

Adress     

Organisationsnummer  

 

Beslut 
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar med stöd av 11 kap. 51 § Plan- och Bygglagen 
(2010:900)att påföra namn borttaget ägare till fastigheten Fastighet borttagen en 
byggsanktionsavgift om 9 389 kronor för att den bygglovspliktiga åtgärden tillbyggnad av 
industri har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked.  

Byggsanktionsavgiften ska betalas till Alvesta kommun inom två månader efter det att 
beslutet om att ta ut avgiften har vunnit laga kraft. 

Byggsanktionsavgift: 9 389 kronor (faktureras separat)   

Sammanfattning 
 

Vid det tekniska samrådet som hölls 2021-03-03 på plats på fastigheten fastighet borttagen, 
upptäcktes det att byggnadsarbetena hade på börjats. Namn borttaget ägare till namn 
borttaget medgav att han inte läst beslutet tillräckligt noggrant men att påbörjandet inte 
skett uppsåtligen. Ett tillsyns ärende angående att olovligen påbörjat tillbyggnad av industri 
innan startbesked getts, startades 2021-03-04. 

En ansökan om bygglov för fasadändring på fastigheten namn borttaget  inkom till Bygg & 
Miljö 

2020-10-21 och hanteras i ärende BYGG.2020.1297. 

Bygglov beviljades 2021-01-13. 

Tjänsteskrivelse skickades ut till namn borttaget 2021-03-29 för eventuellt yttrande. 

Inget yttrande har kommit in. 

 

Skäl till beslut 

 
Enligt 11 kap. 5 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL, ska byggnadsnämnden pröva 



Alvesta Kommun Datum 

Fastställd  

Diarienr. 

ÄrendeNr  

Sida 

16 (23) 

 

Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns 

anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i plan- och bygglagen, i 

föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen eller i EU 
förordningar som rör frågor inom lagens tillämpningsområde. 

 

Byggnadsnämnden bedömer att det krävs bygglov enligt 9 kap. 2 § PBL och att det krävs 
startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL för tillbyggnad av industri. 

 

Enligt 11 kap. 51 § PBL ska tillsynsmyndigheten, om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 

kap. eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av 
bestämmelserna 

i 16 kap. 2-10 § eller mot en bestämmelse i en EU-förordning om krav på byggnadsverk eller 

byggprodukter, ta ut en byggsanktionsavgift. När avgiftens storlek bestäms, ska hänsyn tas 
till 

överträdelsens allvar och betydelsen av den bestämmelse som överträdelsen avser. 

Byggsanktionsavgiftens storlek framgår enligt 11 kap. 52 § PBL av de föreskrifter som har 

meddelats med stöd av 16 kap. 12 § PBL. 

 

Av 11 kap. 53 § PBL framgår att en byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte 

har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är 

oskäligt med hänsyn till 

1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller genom någon 

annan fullgöra sin skyldighet, 

2. att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte har kunnat eller 

bort förutse eller kunnat påverka, eller 

3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa. 

 

I 11 kap. 53 a § PBL kan utläsas att en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall får sättas ned om 

avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften får sättas 

ned till hälften eller en fjärdedel. Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas 

om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av 

andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art. 

En byggsanktionsavgift ska enligt 11 kap. 54 § PBL inte tas ut om rättelse sker innan frågan 

om sanktion har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med byggnadsnämnden. 
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Byggnadsnämnden bedömer att det finns skäl för nedsättning av avgiften, då avgiften inte 
står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts och att överträdelsen inte har 
skett uppsåtligen. I föreliggande fall är byggsanktionsavgiften beräknad till 37 556 kronor 
och vid en nedsättning av avgiften till en fjärdedel så hamnar byggsanktionsavgift på 9 389 
kronor för att ha påbörjat en tillbyggnad av industri på fastigheten namn borttaget innan 
startbesked har getts. 

 

Enligt 11 kap. 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av den som när överträdelsen 

begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som överträdelsen avser, den som 

begick överträdelsen eller den som har fått en fördel av överträdelsen. 

 

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § PBL påbörja tillbyggnad av industri 
som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket punkt 2 PBL innan 

byggnadsnämnden har gett ett startbesked är: 1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,01 
prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea/2. Byggsanktionsavgift för 
detta är således 37 556 kronor. 
 

Bilagor 
Anteckning Upptäckt vid besök på namn borttaget 
Beräkning av byggsanktionsavgift.pdf1. Information överklagan 

2. Uträkning byggsanktionsavgift 

3. Anteckning 

 

Beslutet skickas till 
namn borttaget 
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Du kan överklaga beslutet    Bilaga 1 

 

Om du är missnöjd kan detta beslut överklagas till Länsstyrelsen i Kronobergs län. 

Du ska skicka eller lämna in ditt överklagande till: 

 

Alvesta kommun 

Bygg & Miljö 

342 80 Alvesta 

 

Nämnden för myndighetsutövning prövar då om överklagandet har kommit in i rätt tid innan 
det skickas vidare till Länsstyrelsen i Kronobergs län. Nämnden för myndighetsutövning kan 
även välja att ändra beslutet. 

Tiden för överklagande 
Ditt överklagande måste ha kommit in till nämnden för myndighetsutövning inom tre veckor 
från den dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte 
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter 
och skälen till att du överklagar. Sedan är det länsstyrelsen som beslutar om tiden kan 
förlängas eller inte. 

 

Ditt överklagande ska innehålla: 

• vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer 

• hur du vill att beslutet ska ändras 

• varför du anser att nämnden för myndighetsutövnings beslut är felaktigt 

• överklagandet ska vara undertecknat  

 

Skriv också följande uppgifter: 

• ditt namn och din adress  

• telefonnummer där du kan nås 

• eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till 
dig 

 

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din mening, bör du skicka med kopior 
på dessa.  
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Ombud 
Du har rätt att anlita ett ombud som kan sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet 
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress 
och telefonnummer. 



 
Nämnden för myndighetsutövning 

 

 Protokoll 
Sida 
20(23) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-19  
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NMY § 13  Dnr: ADM.2021.146  

Ekonomisk månadsrapport 2021  

Beslut 
Ordförande för Nämnden för myndighetsutövning har godkänt månadsrapporten för mars  
månad på delegation 

Sammanfattning 
Under förutsättning att inte alla planerade (7 st) nämndsmöten hålls, att inte alla (5+5) 
ledamöter deltar eller att ingen kompetensutveckling av ledamöter sker finns förutsättning 
för att budgeten kommer att hållas. 

Bilagor 
Ekonomisk rapport per 2021-03-31 

Rapport  

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 



 
Nämnden för myndighetsutövning 

 

 Protokoll 
Sida 
21(23) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-19  

 

  

 

Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

NMY § 14  Dnr: ADM.2021.161  

Delegationsbeslut  

Beslut 
Nämnden för myndighetsutövning beslutar lämna följande delegationsbeslut till 
handlingarna: 

 

A.Delegationsbeslut fattade under tiden 2021-02-10--2021-04-12 

B.Delegationsbeslut fattade under tiden 210210--0412 Ordföranden 

Bilagor 
NMY rapport över fattade beslut 210210--0412  

 

Bilaga A, rapport delegationsbeslut, handläggare 

Bilaga B, rapport delegationsbeslut, ordförande 



 
Nämnden för myndighetsutövning 

 

 Protokoll 
Sida 
22(23) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-19  

 

  

 

Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

NMY § 15  Dnr: ADM.2021.163  

 Behovsutredning & Intern verksamhetsplanering för SBF Bygg & 
miljö 2021-2023  

Beslut 
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att anta Behovsutredning & Intern 
Verksamhetsplanering för SBF Bygg & Miljö. Detta beslut ersätter beslut med dnr NMY 
2020/34. 

  

Sammanfattning 
Enligt 1 kap 6 § miljötillsynsförordningen (2011:13) ska det hos den operativa 
tillsynsmyndigheten finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela 
ansvarsområde enligt miljöbalken. Behovsutredningen ska avse en tid om tre år. 
Utredningen ska ses över vid behov och minst en gång varje år. Utredningen är ett 
uppskattat behov och verksamheter slutar och börjar kontinuerligt 

 

Bilagor 
Behovsutredning & Intern verksamhetsplanering för SBF Bygg & Miljö 2021-2023 

 

Beslutet skickas till 
Avdelningschef SBF bygg & Miljö 



 
Nämnden för myndighetsutövning 

 

 Protokoll 
Sida 
23(23) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-19  

 

  

 

Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

NMY § 16  Dnr: ADM.2021.147  

Information/diskussionsärende 2021  

Beslut 
- Frisknärvaro 

- Vindkraft 

- Inriktning vid fakturering av äldre klagomålsärenden 

-Information från presidieträff Miljösamverkan och Byggsamverkan 

 

Enhetschef Carola Gunnarsson informerade om verksamheten och personalfrågor på SBF 
Bygg & Miljö. 
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