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Tillsynsplan alkohol 2020
Förslag till beslut i samhällsbyggnadsnämnden
1.

Godkänna tillsynsplan för alkohol i Gnesta kommun.

Sammanfattning
Tillsynsplan för alkohol syftar till att strukturera upp och förenkla tillsynsarbetet samt
specificera inriktningen på tillsynen för det kommande året. Den ska även bidra till att
tillståndshavarna i kommunen ska få kännedom om den planerade tillsynen.

Ärendebeskrivning
Staten, genom folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna, förordar att kommunernas
skyldighet att utföra tillsyn enligt alkohollagen görs utifrån en av ansvarig nämnd
beslutad tillsynsplan. Tillsynsplanen har tagits fram av alkoholinspektörerna från
Nyköpings kommun. Enligt avtal bedriver de tillsyn i Gnesta kommun enligt
alkohollagen.

Förvaltningens synpunkter
Tillsynsplanen är framtagen för att beskriva och informera om hur tillsynsarbetet på
alkohollagens område är planerat att genomföras under år 2020. Tillsynsplanen hjälper
tillståndshavarna att bedriva en ansvarsfull alkoholservering genom att beskriva
punkter myndigheterna planerar att utöva tillsyn på under det kommande året. På
detta sätt kan tillståndshavarna uppdatera sina kunskaper inom alkohollagen, bedriva
ansvarsfull alkoholservering och på så sätt skydda människors hälsa. Tillsynsplanen
kan även underlätta likabehandling gällande tillsyn av tillståndshavarna.

Checklista för jämställdhet
Har inte bedömts vara tillämplig i detta ärende.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument
Tillsynsplanen är baserat på riktlinjerna för serveringstillstånd i Gnesta kommun.
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2. Tillsynsplan 2020 serveringstillstånd - Gnesta kommun

Sändlista beslut:

~ Alkoholinspektörer, Nyköpings kommun, 611 83 Nyköping

Patrik Nissen
Förvaltningschef

Sandra Holmström
Miljöinspektör

Marie Johannesson
Alkoholinspektör
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Bakgrund
Staten, genom Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna, förordar att kommunernas
skyldighet att utföra tillsyn enligt alkohollagen görs utifrån av en ansvarig nämnd
beslutad tillsynsplan. Tanken är att en sådan tillsynsplan väsentligt strukturerar upp
och underlättar verksamheten och också kan öka effekterna av det genomförda arbetet.
I tillsynsplanen bör det specificeras vad kommunen under det kommande
verksamhetsåret planerar att prioritera i sin tillsyn, antal tillsynsbesök, tematisk
inriktning med mera.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram denna tillsynsplan för att beskriva och
informera om hur tillsynsarbetet på alkohollagens område är planerat att genomföras
under år 2020.
Nyköpings kommun som levererar tjänster till Gnesta, Trosa och Oxelösunds kommun
har relativt goda resurser för att genomföra kvalitativ tillsyn i enlighet med
alkohollagen.
Gnesta kommun finns representerat i Södermanlands län initieringsgrupp som består
av tre representanter från polismyndigheten, skatteverket, länsstyrelsen och tre
alkoholhandläggare i länet. Uppgiften är att varje år planera gemensamma
tillsynsomgångar då samtliga kommuner i länet, så långt det är möjligt utför
tillsynsbesök under en kortare tidsperiod med att gemensamt tema. De
länsgemensamma tillsynsbesöken beräknas till två tillfällen under året.
Gnesta kommun har vid årsskiftet 2019/2020 ett stabilt antal stadigvarande
serveringstillstånd. Det har genomförts ett ägarbyte i Gnesta kommun. Inför
verksamhetsåret 2020 ser antalet ut som följer:



Stadigvarande serveringstillstånd – 11 stycken
Tillfälliga serveringstillstånd – cirka 3 stycken på årsbasis

Syfte med tillsynsverksamheten enlig alkohollagen
All försäljning av alkoholdrycker ska skötas på ett sådant sätt att skador i möjligaste
mån förhindras. Servering av alkohol får endast ske i sådan omfattning och i sådana
former att skador eller brister i ordning och nykterhet inte föreligger. Som ett särskilt
skydd för ungdomar finns också åldersgränser som ska bevakas.

Tillståndsprövning av serveringstillstånd
Tillståndsprövningen omfattar arbete i huvudsak med följande tillstånd





stadigvarande tillstånd till allmänhet/slutna sällskap,
tillfälliga tillstånd till allmänhet/slutna sällskap,
utvidgade/ändrade serveringstillstånd och bolagsändringar i bolag
cateringverksamhet.
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Tillsynsarbete
Tillsynen delas i förebyggande tillsyn, inre tillsyn och yttre tillsyn.

Förebyggande arbete
Förebyggande tillsyn kan röra vitt skilda områden men grundtanken är ändå att
genom sådan tillsyn förebygga överträdelser av alkohollagen. Tillståndshavaren kan till
exempel vända sig till tillsynsmyndigheten för svar på sina frågor för att kunna vara
säker på vad som förväntas av denne. Även om en tillståndshavare förutsätts ha
kunskap i alkohollagen för att vara lämplig att inneha ett serveringstillstånd, är det
tillsynsmyndighetens uppgift att informera samtliga tillståndshavare om till exempel
kommunala riktlinjer, aktuella lagändringar eller ny rättspraxis. Vidare är det
myndighetens uppgift att tillhandahålla informationsmaterial och blanketter samt att
sammanställa statistik. Myndigheten kan även arrangera krögarmöten eller
utbildningar för restaurangpersonal. Slutligen är en viktig faktor i det förebyggande
arbetet att myndigheten bedriver effektiv och regelbunden yttre och inre tillsyn.
I Gnesta kommun anordnar alkoholinspektörerna under år 2020 minst en så kallad
Krögarträff. Syftet med dessa träffar är att upprätta en dialog och att föra ut
information. Det är av vikt att alkoholinspektörerna kontinuerligt har en mötesplats
och en dialog med kommunens krögare för att fånga inputs från krögarna.
Ambitionen är också att utbildning i ansvarsfull alkoholservering för krögare,
restaurangpersonal och ordningsvakter ska fortsätta. Resultaten har visat sig vara
mycket positiva i form av till exempel minskat alkoholrelaterat våld och förbättrat
samsyn mellan myndighet och krogliv. Utbildning kommer att erbjudas vid minst ett
tillfälle under år 2020.

Inre tillsyn
Inre tillsyn innebär att en skrivbordsbaserad kontroll sker av om förutsättningarna för
tillstånd fortfarande föreligger.
Tillståndsenheten tar varje år emot tillståndshavarens restaurangrapport och tar på
basis av denna ut en tillsynsavgift. Restaurangrapporten granskas med avseende på
avvikelser; till exempel att en orimligt stor del av omsättningen härrör från
alkoholförsäljning.
Uppgift om hur en tillståndshavare sköter sig i ekonomiskt hänseende inhämtas från
skattemyndigheten eller kronofogdemyndigheten. Uppgift om hens personliga
lämplighet kan inhämtas via polisen belastnings- och misstankeregister. Uppgift kan
även hämtas från Bolagsverket för kontroll av huruvida den personkrets som
lämplighetsprövades inför tillståndsgivningen består, eller om förändringar i denna
har skett utan att anmälas till tillsynsmyndigheten. Information inkommer också till
alkoholinspektörerna via samverkande myndigheter och från andra källor såsom
allmänhet och media.
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Alkoholinspektörerna arbetar under året kontinuerligt med inre tillsyn av
tillståndshavare och dess bolag.

Yttre tillsyn
Yttre tillsynsbesök kan uppdelas i rutinbesök, påkallade besök och uppföljningsbesök.
Alkoholinspektörerna genomför minst ett rutinbesök per tillståndshavare och år.
Påkallade besök görs då inre tillsyn givit anledning till det. Uppföljningsbesök blir
aktuella då missförhållanden förelegat vid tidigare besök.
Alkoholinspektörerna kontrollerar att de alkoholpolitiska kraven i lagen efterlevs
genom observationer av hur verksamheten bedrivs. Huvudfokus ligger på ordning,
nykterhet, och kontroll av att servering inte sker till underåriga och/eller märkbart
påverkade personer. Vidare kontrolleras förekomsten av lagad mat samt att
serveringsansvarig finns på plats. Kontroll sker också av att försäljningen sker i
enlighet med tillståndet som det framgår av tillståndsbeviset. Hit hör frågor som rör
vilka slag av alkoholdrycker som serveras, om servering sker till allmänheten eller till
slutet sällskap, serveringslokalernas och kökets beskaffenhet, matutbud, serveringstid
samt i förekommande fall om meddelade villkor för tillståndet följs. Vidare
kontrolleras bland annat att förvarings- och förtäringsförbuden följs, tillgången på
lättdrycker samt eventuell marknadsföring. När det gäller servering av folköl så
kontrolleras det på serveringsställen som enbart serverar folköl.

Samordnad yttre tillsyn
Vid minst ett tillfälle under verksamhetsåret genomförs en så kallad samordnad tillsyn.
Samverkande parter med kommunen kan variera mellan till exempel
Polismyndigheten, Skatteverket, Miljöenheten och Räddningstjänsten.

Uppföljande tillsynsbesök
Uppföljande tillsynsbesök utförs om tillsynen påvisat allvarliga brister i verksamheten
samt om sanktionsåtgärder har vidtagits. Uppföljningsbesöken är viktiga för att ta reda
på om det är fråga om en engångs- företeelse eller om bristerna är återkommande.

Prioritering av objekt vad gäller tillsyn
Gnesta kommun prioriterar sin tillsynsverksamhet utifrån en enkel riskanalysmodell
där tillsynsobjekten delas in i fyra olika kategorier. Detta görs för att utnyttja
kommunens resurser på området så effektivt som möjligt och för att arbetet ska få så
stor effekt som möjligt där effekten bäst behövs.

Mycket hög prioritet
De tillståndshavare som har tillstånd för servering till allmänheten och med ett
återkommande nöjesutbud för unga eller vuxna eller har haft allvarliga och/eller
återkommande brister. Något av följande kriterier ska vara uppfyllda:
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Nöjesrestaurang/disco/pub med låg matförsäljning och hög alkoholförsäljning
Återkommande störningar
Återkommande brister och förseelser enligt alkohollagen
Tillståndshavaren har meddelats varning
Serveringstider med sena öppettider

Hög prioritet
De tillståndshavare som har tillstånd till allmänheten eller har haft mindre allvarliga
brister. Något av följande kriterier ska vara uppfyllda:






Serveringsstället vänder sig till unga vuxna
Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten
Matrestaurang med hög alkoholförsäljning
Nöjesutbud förekommer tillfälligt eller under viss period
Brister av mindre allvarlig karaktär har förekommit under den senaste
treårsperioden

Låg prioritet
De tillståndsinnehavare som vänder sig till slutna sällskap, föreningar som
återkommande ansöker om serveringstillstånd till slutet sällskap, lunchrestauranger
eller restauranger med serveringstillstånd till allmänheten med hög kostnadsbild där
familjer och äldre gäster är huvudsakliga besökare. Något av följande kriterier ska vara
uppfyllda:




Låg försäljning
Inget nöjesutbud
Inga kända störningar

Mycket låg prioritet
De tillståndshavare som endast vänder sig till ett slutet sällskap och där inga
ordningsstörningar är kända.
Gnesta kommun ska varje år kategorisera tillståndshavarna enligt ovanstående
riskbedömning. Kategoriseringen utgör underlag för detaljplanering av tillsynsarbetet.
Kategoriseringen kan komma att ändras under innevarande verksamhetsår om till
exempel brister uppmärksammas på ett mindre prioriterat serveringsställe.

Tillsyn av detaljhandel/servering av folköl
Med folköl avses öl med en alkoholhalt över 2,8 men under 3,5 volymprocent
Enligt alkohollagen ska den som bedriver detaljhandel eller servering av öl anmäla
detta till kommunen på särskild blankett. Försäljningsstället har skyldighet att utöva
särskild tillsyn i form av egenkontroll över försäljningen samt att ansvara för att det
finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram.
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Egenkontrollprogrammet ska bl.a. innehålla uppgifter om hur man informerar
personalen om regler för försäljning, om vem som är försäljningsansvarig, rutiner för
ålderskontroll och hur man informerar om dem. Vid servering av öl ska egenkontrollen
inriktas i huvudsak på att servering inte sker till underåriga eller märkbart påverkade
gäster samt att det råder ordning och nykterhet på serveringsstället.
Varje anmält försäljningsställe kommer i enlighet med tillsynsplanen att få minst ett
(1) besök vartannat år. Kommunens tillsyn av ölförsäljning ska främst inriktas på att ge
råd, stöd och information till näringsidkarna, det vill säga förebyggande tillsyn. Genom
tillsynen riktas särskild uppmärksamhet på hur egenkontrollen fungerar och hur den
används. På detta sätt påminns näringsidkarna om att följa bestämmelserna om
åldersgränser och att ha egna rutiner för att följa alkohollagen.
Kommunen kan dock ingripa med försäljningsförbud eller om det bedöms som en
alltför ingripande åtgärd, besluta om att meddela en varning till försäljningsstället om
brister uppmärksammas. Beskriv vilka konsekvenser som kan inträffa om behovet inte
kan tillgodoses.

Övergripande målformulering för 2020







Minst ett tillsynsbesök hos samtliga tillståndshavare i Gnesta kommun
Genomförande av så kallad Krögarträff
Minst ett utbildningstillfälle vad gäller ”Ansvarsfull alkoholservering”
Löpande och kvalitativ inre tillsyn
Samverkan med andra myndigheter
Kompetensutveckling
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Tjänsteskrivelse

2019-12-02
MOB.2019.224

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdestider 2020
Förslag till beslut i samhällsbyggnadsnämnden
1.

2.

Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder följande datum under 2020:
Nämndsammanträden

Presidium (kl.13.00)

22 januari

7 januari (måndag)

4 mars

14 februari

1 april

13 mars

29 april

15 april (tisdag)

27 maj

8 maj

17 juni

2 juni (tisdag)

26 augusti

7 augusti

23 september

4 september

21 oktober

2 oktober

2 december

13 november

Sammanträdestiderna äger rum klockan 14.00 i lokalen Frösjön/Lockvattnet,
kommunhuset Elektron, Västra Storgatan 15, om inte något annat beslutas.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för
samhällsbyggnadsnämndens sammanträden för år 2020. Förslaget bygger på en
gemensam grundstruktur för alla nämnder. I 2020 års sammanträdesplan för
samhällsbyggnadsnämnden är det tio inplanerade sammanträden.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Checklistan för jämställdhet bedöms ej vara tillämplig i ärendet.

Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2019-12-02

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965
telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se
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Beslutet ska skickas till
~

Kanslienheten

Patrik Nissen

Marie Solter

Förvaltningschef

Nämndsekreterare
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Upprättad:
Diarienummer:

ÄRENDEBLAD

2019-12-04
MOB.2019.1
Samhällsbyggnadsnämnden

Redovisning av delegationsbeslut
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman enligt
av samhällsbyggnadsnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut skall
redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att
samhällsbyggnadsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten.
Däremot står det samhällsbyggnadsnämnden fritt att återkalla lämnad
delegering.
Delegationsbesluten i sin helhet finns tillgängliga hos samhällsbyggnadsförvaltningen. Tiden för överklagande av beslut som fattats med stöd av
delegationen börjar löpa fr.o.m att samhällsbyggnadsnämndens protokoll
justerats och anslagsbevis är uppsatt på kommunens digitala anslagstavla. Detta
gäller dock inte myndighetsärenden där tiden börjar löpa från det datum då
sökanden fått del av besluten.
Från och med maj 2013 innehåller inte redovisningen av delegationsbeslut
uppgifter om vem som initierat respektive delegationsbeslut. Eftersom uppgift
om initierare (namn och adress) kan omfattas av sekretess i vissa ärenden och
då personer med skyddad identitet inte ska röjas, har dessa uppgifter tagits
bort.
~

Förteckning över delegationsbeslut 2019-11-06 – 2019-12-03

~

Förteckning över anställningar 2019-11-01 - 2019-11-30

Samhällsbyggnadsförvaltningen

RAPPORT
DELEGATIONSBESLUT

Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2019-11-18
Eldstad startbesked och kontrollplan (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende:

Anmälan eldstad/rökkanal
BYGG.2019.297
Bygganmälan
BÖLJE 1:2

Beslutsdatum:

2019-11-07
Slutbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Anmälan för installation av eldstad och rökkanal
BYGG.2019.225
Bygganmälan
SIGTUNA 2:136

Beslutsdatum:

2019-11-07
Slutbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Installation av eldstad och röklkanal
BYGG.2019.244
Bygganmälan
SKENDA 3:22

Beslutsdatum:

2019-11-20
Eldstad startbesked och kontrollplan (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Anmälan för installation av eldstad och rökkanal
BYGG.2019.299
Bygganmälan
HULTA 1:6

Beslutsdatum:

2019-11-12
Eldstad startbesked och kontrollplan (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Anmälan för installation av eldstad och rökkanal
BYGG.2019.277
Bygganmälan
GNESTA 2:67
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Sida 1 av 12

Samhällsbyggnadsförvaltningen

RAPPORT
DELEGATIONSBESLUT

Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2019-11-20
Eldstad startbesked och kontrollplan (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende:

Anmälan eldstad/rökkanal
BYGG.2019.298
Bygganmälan
NYBYGGET 1:2

Beslutsdatum:

2019-11-27
Slutbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Anmälan för installation av eldstad och rökkanal
BYGG.2019.243
Bygganmälan
VACKERBY 4:8

Beslutsdatum:

2019-11-18
Startbesked Attefallshus (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad, Attefallshus
BYGG.2019.121
Bygganmälan
ÖNNERSTA 1:15

Beslutsdatum:

2019-11-07
Slutbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Anmälan för tillbyggnad av enbostadshus, attefall
BYGG.2018.154
Bygganmälan
FRÖNÄS 5:21

Beslutsdatum:

2019-11-21
Eldstad startbesked och kontrollplan (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Anmälan installation av eldstad/rökkanal
BYGG.2019.301
Bygganmälan
VACKERBY 7:1

2019-12-04 17:01:43
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Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2019-11-12
Slutbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende:

Anmälan för installation av eldstad och rökkanal
BYGG.2019.222
Bygganmälan
FRUSTUNA 1:105

Beslutsdatum:

2019-11-21
Slutbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Anmälan eldsta/rökkanal
BYGG.2019.267
Bygganmälan
OPPEBY 3:30

Beslutsdatum:

2019-11-12
Eldstad startbesked och kontrollplan (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Anmälan för installation av eldstad och rökkanal
BYGG.2019.294
Bygganmälan
OPPEBY 3:126

Beslutsdatum:

2019-11-12
Slutbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Anmälan om installation av eldstad och rökkanal
BYGG.2018.193
Bygganmälan
NORRTUNA 1:5

Beslutsdatum:

2019-11-07
Eldstad startbesked och kontrollplan (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Anmälan för installation av eldstad och rökkanal
BYGG.2019.292
Bygganmälan
SKENDA 3:63

2019-12-04 17:01:43
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Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2019-12-03
Slutbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende:

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus
BYGG.2019.108
Bygglov
VÄNGSÖ 13:11

Beslutsdatum:

2019-11-07
Slutbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
BYGG.2018.139
Bygglov
FRÖNÄS 5:21

Beslutsdatum:

2019-11-07
Starbesked och fastställan av kontrollplan (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus
BYGG.2018.249
Bygglov
SÖDERBY 1:2

Beslutsdatum:

2019-11-20
Slutbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Marklov för trädfällning
BYGG.2019.148
Bygglov
VACKERBY 6:3

Beslutsdatum:

2019-11-20
Slutbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygglov för nybyggnad av industribyggnad
BYGG.2019.7
Bygglov
VACKERBY 7:13

2019-12-04 17:01:43
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Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2019-11-27
Slutbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende:

Bygglovsansökan, carport
BYGG.2018.325
Bygglov
GNESTA 87:6

Beslutsdatum:

2019-11-14
Beslut MOB utan adressfält Gatuingenjör, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Begäran om yttrande om bred transport
MOB.2019.217
Gator och allmänna platser

Beslutsdatum:

2019-11-06
Beslut schakttillstånd Gatuingenjör, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Ansökan om schakttillstånd, Åkervägen
MOB.2019.211
Gator och allmänna platser

Beslutsdatum:

2019-11-11
Beslut schakttillstånd Gatuingenjör, §1: Avslag

Beslut:

Ärende:

Ansökan om schakttillstånd, Mårdstigen/Skillingagatan/Hjortstigen
MOB.2019.212
Gator och allmänna platser

Beslutsdatum:

2019-11-11
Beslut schakttillstånd Gatuingenjör, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Ansökan om schakttillstånd, Åkervägen
MOB.2019.213
Gator och allmänna platser

2019-12-04 17:01:43
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Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2019-11-18
Fastställande av program för regelbundna undersök Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende:

Fastställande av undersökningsprogram
LIV.2019.477
Livsmedel
Taffsnäs 1:5

Beslutsdatum:

2019-11-22
Fastställande av faroanalys Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Fastställande av faroanalys
LIV.2019.524
Livsmedel
Taffsnäs 1:5

Beslutsdatum:

2019-11-07
Klassning och kontrollavgift 2019 Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Klassning och kontrollavgift 2019
LIV.2019.487
Livsmedel
SIGTUNA 2:310

Beslutsdatum:

2019-11-25
Beslut kompostering hushållsavfall Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Anmälan om kompostering av hushållsavfall
MIL.2019.519
Miljö- och hälsoskydd
TORSÅKERS-DALSJÖ 2:2

Beslutsdatum:

2019-11-19
Beslut dispens kompostering latrin Miljöinspektör, §1: Tillstånd

Beslut:

Ärende:

Ansökan om dispens för eget omhändertagande av latrin
MIL.2019.510
Miljö- och hälsoskydd
EKESKULLA 1:16

2019-12-04 17:01:43
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Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2019-11-15
Beslut om avgift för tillsyn Samordnare, §1: Fastställd

Ärende:

Klagomål Eldning av avfall 2019
MIL.2019.249
Miljö- och hälsoskydd
HÅLLSTA 5:4

Beslutsdatum:

2019-11-27
Beslut kompostering hushållsavfall Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Kompostering av hushållsavfall
MIL.2019.528
Miljö- och hälsoskydd
LILLA HAMMARBOSÄTER 1:12

Beslutsdatum:

2019-11-13
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Tillstånd

Beslut:

Ärende:

Anmälan om ändring av enskilt avlopp
AVL.2019.278
Miljö- och hälsoskydd
OPPEBY 3:75

Beslutsdatum:

2019-11-25
Beslut om avgift för tillsyn Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Tillsyn Gnesta Ungdomsboende 2019
MIL.2019.43
Miljö- och hälsoskydd
Gnesta 31:10

Beslutsdatum:

2019-11-27
Beslut kompostering hushållsavfall Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Kompostering av hushållsavfall
MIL.2019.527
Miljö- och hälsoskydd
HEBY 5:14

2019-12-04 17:01:43
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Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2019-11-14
Anmälan värmeuttag Samordnare, §1: Fastställd

Ärende:

Anmälan om värmeuttag ur mark
MIL.2019.446
Miljö- och hälsoskydd
HÖGTORP 1:6

Beslutsdatum:

2019-11-06
Beslut om avgift för tillsyn Samordnare, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Klagomål- uttjänta bilar 2019
MIL.2019.480
Miljö- och hälsoskydd
KVARNEN 1:2

Beslutsdatum:

2019-11-12
Beslut rivninglov (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Rivningslov för garage
BYGG.2019.250
Rivningslov
OPPEBY 3:20

Beslutsdatum:

2019-11-25
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Anmälan om inrättande av avlopp
AVL.2019.315
Vatten och avlopp
SÅGEN 2:57

Beslutsdatum:

2019-11-14
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp
AVL.2019.394
Vatten och avlopp
LILLA HAMMARBOSÄTER 1:29

2019-12-04 17:01:43
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Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2019-11-08
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Tillstånd

Ärende:

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp
AVL.2019.270
Vatten och avlopp
NJÄLVA 1:2

Beslutsdatum:

2019-11-29
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Ansökan om tillstånd enskilt avlopp
AVL.2019.486
Vatten och avlopp
SÅGEN 2:29

Beslutsdatum:

2019-11-13
Anmälan om ändring Godtas

Beslut:

Ärende:

Anmälan om ändring av enskilt avlopp
AVL.2019.512
Vatten och avlopp
SKOTTVÅNGS GRUVA 1:4

Beslutsdatum:

2019-11-14
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Tillstånd

Beslut:

Ärende:

Ändring av enskilt avlopp
AVL.2019.430
Vatten och avlopp
KÖRNSTORP 1:46

Beslutsdatum:

2019-11-25
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Ansökan om tillstånd enskilt avlopp
AVL.2019.484
Vatten och avlopp
SÅGEN 2:9

2019-12-04 17:01:43
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Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2019-11-14
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Tillstånd

Ärende:

Anmälan om ändring av enskilt avlopp
AVL.2019.369
Vatten och avlopp
SÅGEN 2:52

Beslutsdatum:

2019-11-06
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp
AVL.2019.210
Vatten och avlopp
HOVGÅRDEN 2:74

Beslutsdatum:

2019-11-19
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Anmälan om ändring av enskilt avlopp
AVL.2019.445
Vatten och avlopp
STORA HAMMARBOSÄTER 1:36

Beslutsdatum:

2019-11-22
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Ändring av enskilt avlopp
AVL.2013.828
Vatten och avlopp
HERRÖKNA 1:10

Beslutsdatum:

2019-11-22
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Anmälan för inrättande av avlopp
AVL.2019.393
Vatten och avlopp
EKESKULLA 1:16

2019-12-04 17:01:43
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Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2019-11-22
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende:

Anmälan om ändring av enskilt avlopp
AVL.2019.515
Vatten och avlopp
NORRTUNA 1:112

Beslutsdatum:

2019-11-25
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp
AVL.2019.368
Vatten och avlopp
SÅGEN 2:49

Beslutsdatum:

2019-11-14
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp
AVL.2019.98
Vatten och avlopp
LILLA HAMMARBOSÄTER 1:28

Beslutsdatum:

2019-11-19
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Ändring av enskilt avlopp
AVL.2019.428
Vatten och avlopp
STORA HAMMARBOSÄTER 1:50

Beslutsdatum:

2019-11-29
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Anmälan om inrättande av avlopp BDT
AVL.2019.485
Vatten och avlopp
SÅGEN 2:28

2019-12-04 17:01:43
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Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2019-11-19
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende:

Anmälan om ändring av enskilt avlopp
AVL.2019.402
Vatten och avlopp
LILLA HAMMARBOSÄTER 1:9

Beslutsdatum:

2019-11-12
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Tillstånd

Beslut:

Ärende:

Ändring av enskilt avlopp
AVL.2019.357
Vatten och avlopp
SÅGEN 2:71

Beslutsdatum:

2019-11-13
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Tillstånd

Beslut:

Ärende:

Inrättande av BDT-avlopp
AVL.2019.345
Vatten och avlopp
SÅGEN 2:30

Beslutsdatum:

2019-11-13
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Tillstånd

Beslut:

Ärende:

Anmälan om ändring av enskilt avlopp
AVL.2019.185
Vatten och avlopp
SÅGEN 2:44

Beslutsdatum:

2019-11-29
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Anmälan om ändring av enskilt avlopp
AVL.2019.244
Vatten och avlopp
NÄS 2:12

2019-12-04 17:01:43
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Samhällsbyggnadsnämnden
Förteckning över avtal om månadsavlönade tillsvidareanställningar utfärdade
mellan 2019-11-01 – 2019-11-30
Planarkitekt
Organisation: Planeringsenheten
Tillsvidare, From: 2020-03-16
Utfärdat av: Tomas Enqvist, Chef
Planarkitekt
Organisation: Planeringsenheten
Tillsvidare, From: 2020-02-03
Utfärdat av: Tomas Enqvist, Chef
Miljöinspektör
Organisation: Miljöenheten
Tillsvidare, From: 2019-11-04
Utfärdat av: Ellinor Lundin, Chef
Byggnadsinspektör/bygglov
Organisation: Planeringsenheten
Tillsvidare, From: 2020-01-07
Utfärdat av: Tomas Enqvist, Chef
Anläggningsarbetare
Organisation: Gatuenheten
Tillsvidare, From: 2020-01-01
Utfärdat av: Patrik Andersson, Enhetschef
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Upprättad:
Diarienummer:
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Samhällsbyggnadsnämnden

Anmälningsärenden
Sammanfattning
Information och meddelanden som inkommer till kommunen och som
samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer vara av vikt att redovisa för nämnden,
utgör anmälningsärenden. Anmälningsärendena i sin helhet finns tillgängliga
hos kanslienheten samt hos sekreteraren under sammanträdet.
~

Tillsynsrapport efter tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
i Sörmlandskustens räddningstjänst

