
 
 
Jag är igång med mitt roliga jobb igen. Jag har 
varit sjukskriven en tid – men nu är jag tillbaka. 
Så var inte rädd för att ta kontakt med mig 
angående dina frågor, synpunkter och tankar. 

Det är lätt att känna sig otillräcklig just nu och jag 
vet att många av er lider och kämpar med era livs-
verk. Jag önskar att vi hade kunna haft fler kontakt- 
ytor. Jag längtar efter att få arrangera frukost-
möte och prata näringslivsfrågor igen. Att arbeta 
bakom en skärm och ha digitala möten är inte 
optimalt för mitt uppdrag - men det gäller att 
anpassa sig. Innan pandemin hade jag aldrig 
arrangerat ett digitalt möte - men nu gör jag det, 
flera gånger per dag.

Tack för trevlig och glad feedback efter förra 
nyhetsbrevet som jag och kommunikatören Emma 
gjorde. Fortsätt höra av er! Mitt jobb går ju ut på 
att vara kontaktperson till dig som är företagare i 
kommunen. Det pågår ett arbete med att underlätta 
för företag att hamna rätt och få svar på frågor.

Näringslivskoordinatorn 
Maria Comstedt har ordet

Jag hoppas och tror mycket på det arbetet framåt.
Jag hoppas att vi ses snart i verkligheten! 

God jul och gott nytt år 
till er alla! 

Vi har flera företag som söker lokal och vi har 
företag som har lokal. Hör av dig till Maria 
Comstedt så försöker hon att matcha. 
 
Om Covid har drabbat dig extra hårt  – ring 
Företagsjouren 019-602 99 00. 
 

Kort information

Fortsatt långa handläggningstider för bygglov. 
Den senaste tiden har mängden bygglovs- 
ansökningar ökat mycket kraftigt. Det innebär 
att du kan få vänta längre än normalt innan du 
får svar på din ansökan. Läs mer om bygglov  
på Sydnärkes sida www.sydnarkebygg.se/

Nyhetsbrev 

– Att arbeta med bygglov innebär mycket kontakt 
med både privatpersoner och företag. Går du i 
tankar att bygga till företagslokalerna? Eller 
funderar du på att utöka lantbruket med en gårds-
butik? Kanske har du fått en ny hyresgäst i dina 
lokaler, kan det göra att du måste ändra brand-
skyddet eller ventilationen? Ny skylt? Allt det där 
kan vara eller är bygglovs- eller anmälningsplik-
tigt till oss på byggförvaltningen. Det är inte all-
tid helt lätt ens för oss att bedöma så hur ska du 
som företagare kunna veta allt vad som gäller. 
Det viktiga blir då, att ta kontakt med oss. Men gör 
det i tidigt skede! För att du tidigt ska få reda på vad 
du behöver göra och lämna in till oss, dina möjlig-
heter att få lov, och i värsta fall vad som inte går att 
genomföra, berättar Maria Gren som är bygglovs-
handläggare på Sydnärkes byggförvaltning.

Vad gör egentligen en 
bygglovshandläggare?  ����������
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I Sydnärkes byggförvaltning ingår 
Askersund, Laxå och Lekeberg.



Inför 2020 beslutade kommunfullmäktiga i samt-
liga tre kommuner om en ny och behovsstyrd 
miljöbalkstaxa. Syftet är att tillsyn ska finansie-
ras av de som bedriver miljöfarlig verksamhet 
och mindre andel ska täckas av skattemedel.
Modellen har tagits fram tillsammans av SKR, 
representanter från landets kommuner, länssty-
relsen och intressenter såsom svenskt närings-
liv. Vissa verksamheter får sänkt avgift medan 
andra får en höjning eller ligger kvar på samma 
nivå. Fakturering sker med årsavgifter i förskott. 
 
Taxan för tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet, 
B-objekt, följer samma antal timmar som om 
Länsstyrelsen hade haft tillsynen. Länsstyrelsens 
taxa är enhetlig i hela landet. Den avvikelse som 

Nya taxor 

Kontakta Maria Comstedt på maria.comstedt@lekeberg.se. 

Har du något du vill att vi tar upp 
i nyhetsbrevet? 

Sydnärkes miljöförvaltning och Sydnärkes bygg- 
förvaltning slås samman och bildar Samhällsbygg-
nad Sydnärke från 1 januari 2021.

I och med att den nya förvaltningen bildas så 
kommer kontaktuppgifterna till förvaltningen och 
personalen att ändras. Det gäller både telefon-
nummer och mejladresser. De nya telefonnumren 
respektive mejladresserna kommer att börja gälla 
i början av 2021. De nuvarande webbadresserna 
kommer dock att vara kvar åtminstone hela våren 
2021.

Syftet med sammanslagningen är dels att skapa 
bättre samverkan mellan bygg- och miljöarbetet, 
dels skapa bättre förutsättningar för digital- 
isering och utveckling. Chef för Samhällsbyggnad  
blir nuvarande chefen för Sydnärkes byggförvaltning, 
Fredrik Idevall. Nuvarande chef för Sydnärkes miljö-
förvaltning, Lars Viitanen, blir chef för miljöavdel-
ningen i den nya förvaltningen.

–  Jag ber om förståelse för att sammanslagningen 
kan komma att påverka vårt arbete och leda till att 
vi under en period blir svårare att nå och att våra 
handläggningstider kan öka. Men efter en start-
period kommer den nya förvaltningen ha bättre 

En ny förvaltning

förutsättningar än idag att ge god service, rätts-
säker myndighetsutövning och att bidra till en ut-
veckling av de tre kommunerna Laxå, Lekeberg och 
Askersund, säger Fredrik Idevall, chef för Samhälls-
byggnad Sydnärke.

I dag har Sydnärkes miljöförvaltning framför allt 
sina kontor i Laxå. Sydnärkes byggförvaltning har 
kontor i Askersund. Så kommer det i huvudsak se ut 
även de kommande åren. På sikt är tanken att samla 
förvaltningen i ett gemensamt kontor i Askersund.

gjorts i Sydnärke är att höja timmarna för vind-
kraft då handläggningen för klagomål är hög. 
Vissa tillståndspliktiga verksamheter är också 
s.k. IED-anläggningar. För dessa finna ett tillägg 
på 20 timmar per år för att dessutom se till att 
BAT-slutsatser införs och efterföljs. I dessa coro-
natider har vi dock valt att inte ta ut extraavgiften 
för 2020. Den kommer dock faktureras för 2021.
 
Med behovsstyrd taxa avses tillsynsbehovet 
för branschen i stort i syfte att uppnå miljöbal-
kens miljömål, lagstiftningens syfte, nationella 
miljömål etc. som är styrande. Det innebär att 
för varje bransch ska miljönämnden bedöma 
om tillsynsbehovet är lågt, mellan eller högt.  
– Det kommer alltid finnas företag som inte 
följer vad som är normalt för branschen och då 
finns möjlighet att korrigera avgiften, säger Lars 
Viitanen Miljöchef Sydnärkesmiljöförvaltning.

PRÖVNINGSPLIKT

Anmälningsplik�g verksamhet 
(C-objekt)

Mindre verksamheter som
behöver återkommande
�llsyn (U-objekt)

6 �mmar

3 �mmar 6 �mmar 12 �mmar

12 �mmar 18 �mmar
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