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2021-11-01 

 

 
 
 
  

Sammanträde med bygg- och miljönämnden 

 
Tid: Torsdag den 7 oktober 2021, kl. 15:00-EndTime 

Plats: Samtliga förtroendevalda och tjänstepersoner deltog på distans. 

Beslutande: Claes Litsner (S), ordförande 

Ann-Charlotte Fransson (M), 1:a vice ordförande 

Ivan Krezić (KNU), 2:e vice ordförande 
Björn-Owe Björk, (KD) 
Jonas Gönzi (MP) 
 

Ersättare: Leif Eriksson (C) 

Matilda Hübinette (-) 

 

Övriga deltagare: 

 

 

 

Mötessekreterare: 

Gabriel Winter, miljöchef 

Sara Lövkvist, miljöinspektör 

Henri Lehtonen, bygglovchef 

Marie Sandström, bygglovhandläggare 

Eva Paulsrud, nämndsekreterare 

 

Justering, se sista 

sidan för digital 

underskrift 

Protokollet justeras med digital signatur den 8 oktober 2021 av: 

Claes Litsner (S), ordförande och Ivan Krezić (KNU), justerare. 

 



 
 

 

  Bygg- och 
miljönämnden 
 

PROTOKOLL 2 (4)  

Sammanträdesdatum  

2021-10-07  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

Beslutsärenden 
 

§ 114   Dnr: BMN-2021/239 
 

Tillstånd för servering av alkoholdrycker, GREDELBY 7:85, TI.2021.445  

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg-och miljönämnden beslutar att enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2012:1622) bevilja 
Brödernas Knivsta AB, 559317-7479, Centralvägen 22A 741 40 Knivsta, genom  

 och , med serveringsställe Brödernas 
Knivsta ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten gällande starköl, vin, 
spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker på restaurangen enligt karta i underlag för beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Brödernas Knivsta AB, med serveringsställe Brödernas Knivsta ansöker om stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten gällande starköl, vin, spritdrycker och andra jästa 
alkoholdrycker på restaurangen mellan kl. 11:00-01:00. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse, 2021-09-15 

Karta över serveringsstället med markerade områden där servering av alkohol är tillåtet, 
2021-09-15 

Remissvar Brandkåren Attunda, 2021-09-13 

Remissvar Skatteverket, 2021-09-10 

Remissvar Polisen, 2021-09-08 

Bevis från Bolagsverket, 2021-07-16 

 

Sara Lövkvist, miljöinspektör, fördrar ärendet.  

 
 

 

 
  



 
 

 

  Bygg- och 
miljönämnden 
 

PROTOKOLL 3 (4)  

Sammanträdesdatum  

2021-10-07  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 115   Dnr: BMN-2021/240 
 

Tillstånd för servering av alkoholdrycker, SÄRSTA 38:16, TI.2021.492  

 Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg-och miljönämnden beslutar att enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2012:1622) bevilja 
LokaltOdlat Knivsta AB, 559276-0952, Margaretavägen 43 741 44 Knivsta, genom  

 , med serveringsställe Café och matstudio Paradiso ett stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten gällande starköl, vin, spritdrycker och andra jästa 
alkoholdrycker på restaurangen och uteserveringen enligt karta i underlag för beslut.  

Beslutet är förenat med ett villkor, vilket omfattar att ingen alkoholservering får ske då 
skolelever brukar lokalerna för undervisning. 

Propositionsordning 

Bygg- och miljlönämnden beslutar i enlighet med förvaltningens utsända förslag med följande 
tillägg: Beslutet är förenat med ett villkor, vilket omfattar att ingen alkoholservering får ske då 
skolelever brukar lokalerna för undervisning. 
 
Sammanfattning av ärendet 

LokaltOdlat Knivsta AB, med serveringsställe Café och matstudio Paradiso ansöker om 
stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten gällande starköl, vin spritdrycker och andra 
jästa alkoholdrycker på restaurangen och uteserveringen mellan kl 11:00-22:00. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse, 2021-09-15 

Remissvar Brandkåren Attunda, 2021-09-13 

Remissvar Skatteverket, 2021-09-03 

Remissvar Polisen, 2021-08-31 

Karta över serveringsstället med markerade områden där servering av alkohol är tillåtet, 
2021-08-20 

Bevis från Bolagsverket, 2021-08-20 

Sara Lövkvist, miljöinspektör, fördrar ärendet.  
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Sammanträdesdatum  

2021-10-07  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 116   Dnr: BMN-2021/241 
 

Tillstånd för servering av alkoholdrycker, GREDELBY 7:85, TI.2021.497  

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg-och miljönämnden beslutar att enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2012:1622) bevilja 
Sathani Thai Restaurang AB, 559287-0827, Staffansvägen 1A 741 39 Knivsta, genom 

 med serveringsställe Sathani Thai Restaurang ett 
stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten gällande starköl, vin, spritdrycker och andra 
jästa alkoholdrycker på restaurangen enligt karta i underlag för beslut.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Sathani Thai Restaurang AB, med serveringsställe Sathani Thai Restaurang ansöker om 
stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten gällande starköl, vin spritdrycker och andra 
jästa alkoholdrycker på restaurangen mellan kl 11:00-23:00. 
 

Underlag för beslut 

Karta över serveringsstället med markerade områden där servering av alkohol är tillåtet, 
2021-09-19 

Tjänsteskrivelse, 2021-09-15 

Remissvar Brandkåren Attunda, 2021-09-13 

Remissvar Polisen, 2021-09-08 

Remissvar Skatteverket, 2021-09-03 

Bevis från Bolagsverket, 2021-08-24 
 

Sara Lövkvist, miljöinspektör, fördrar ärendet.  
 

 
 
 




