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§ 1 

Val av justerare 
Dnr 16MTN1 

 

Beslut  

1. Margit Johansson (S) utses som justerare. 

2. Justering sker den 28 januari kl. 15.00 på Samhällsbyggnad stab. 
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§ 2 

Förvaltningschefen informerar 
Dnr 16MTN2 

 

 

Ärendebeskrivning  

Förvaltningschef Thomas Sundqvist och avdelningschef Johan Wirtala informerar kort om 

verksamheterna inom Samhällsbyggnad. 
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§ 3 

Internkontrollplan 2015 
Dnr 15MTN28 

 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden anser att den interna kontrollen är tillräcklig inom förvaltningen, 

samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Ärendebeskrivning 

Nämnderna ska, enligt kommunallagen (1991:900) 6 kap. 7 §, var och en inom sitt område se 

till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt 

samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.  

 

Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten 

bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

 

Enligt Policy för intern kontroll och styrning i Piteå kommun (KF 2015-02-16, § 6) ska 

nämnden, en gång per år, fastställa en internkontrollplan för kommande verksamhetsår. 

Internkontrollplanen och uppföljningen av densamma ligger sedan till grund för nämndens 

beslut gällande om den interna kontrollen, anses vara tillräcklig. Detta beslut tas i samband 

med årsredovisningen. 

Motivering 

Samhällsbyggnadsnämnden/Miljö- och tillsynsnämnden har den 2015-09-08 resp. 2015-09-04 

beslutat att anta internkontrollplan 2015. Internkontrollplan 2015 och uppföljningen av 

densamma ligger till grund för nämndens beslut. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2016-01-12 § 3 

15MTN28-3 Återrapport Internkontrollplan 2015 
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§ 4 

Årsredovisning och bokslut 2015 
Dnr 15MTN110 

 

Beslut 

1. Miljö- och tillsynsnämnden godkänner upprättat förslag till årsredovisning och årsbokslut 

för verksamhetsåret 2015. 

 

2. Miljö- och tillsynsnämnden bedömer att den interna kontrollen inom nämndens 

verksamhetsområden har varit tillräcklig. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagen ska kommunen årligen upprätta en årsredovisning, som ska omfatta all 

verksamhet. Enligt Piteå kommuns styr- och ledningssystem utgör även årsredovisningen del i 

den interna kontrollen av verksamheten inom respektive nämnds ansvarsområde. 

 

Samhällsbyggnad har upprättat förslag till årsredovisning och årsbokslut för miljö- och 

tillsynsnämndens verksamhetsområden enligt bilagor. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2016-01-12 § 4 

15MTN110-1 Årsredovisning MTN 2015 

15MTN110-2 Uppföljning Nyckeltal 2016-01-14 MTN 
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§ 5 

Fastställande av VEP 2016 och internbudget 
Dnr 15MTN111 

 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden fastställer internbudget enligt bilaga 15MTN111-1 − 2. 

 

Ärendebeskrivning  

Kommunfullmäktige har fastställt verksamhetsplan (VEP) 2016-2018 vid november-

sammanträdet (15KS528 § 271). Miljö- och tillsynsnämnden har i uppgift att fastställa 

internbudget för 2016. 

 

Samhällsbyggnad har upprättat förslag till fördelning av de kommunala medlen enligt bilaga 

15MTN111-1 och föreslår miljö- och tillsynsnämnden att fastställa förslaget. 

 

Samhällsbyggnad har upprättat förslag till internbudget enligt bilaga 15MTN111-2 och 

föreslår Miljö- och tillsynsnämnden att fastställa förslaget. Under 2016 förväntas nämnden få 

ökade intäkter på grund av ändrade avgifter inom området. Nämndens budget för det politiska 

arbetet utökas med 60 tkr. En korrigering kommer att göras från Samhällsbyggnadsnämnden 

till Miljö- och tillsynsnämnden där 359 tkr överförs. Medlen avser hyra och kompensation för 

löneökningar.  

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2016-01-12 § 5 

15MTN111-1 Fördelning av de kommunala medlen 

15MTN111-2 Internbudget MTN 2016 
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§ 6 

Val av ledamot till miljö- och tillsynsnämndens arbetsutskott 
Dnr 15MTN128 

 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden utser Ellinor Sandlund (M) som ledamot (ordinarie) till nämndens 

arbetsutskott. 

 

Ärendebeskrivning  

Håkan Johansson (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i miljö- och tillsynsnämnden. 

Han utsågs av nämnden som ledamot (ordinarie) i arbetsutskottet 2015-01-16. 

  

Kommunfullmäktige har utsett Ellinor Sandlund (M) till ny ledamot i miljö- och 

tillsynsnämnden för återstoden av mandatperioden. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2016-01-12 § 5 

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-11-16 § 291 

Miljö- och tillsynsnämndens protokoll 2015-01-16 § 3 
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§ 7 

Sammanträdesplanering 2016 
Dnr 15MTN86 

 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden flyttar 

1. arbetsutskottet den 5 april 2016 till den 4 april 2016 kl. 10-12. 

2. presidieberedningen den 4 oktober 2016 till den 5 oktober 2016 kl. 13. 

 

Ärendebeskrivning  

Vid beredningen inför miljö- och tillsynsnämndens sammanträde i januari, framkom att 

arbetsutskottets sammanträde den 5 april och beredningens sammanträde den 4 oktober 

krockar med andra åtaganden för nämndens ordförande. Med anledning av detta önskar 

arbetsutskottet en ändring av datum enligt förslag till beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2016-01-12 § 7 

Miljö- och tillsynsnämndens protokoll 2015-12-02 § 95 
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§ 8 

Genomförandeplan kopplad till Plan för hållbarhet 
Dnr 15MTN29 

 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden godkänner samhällsbyggnads genomförandeplan för 2016 som är 

kopplad till Plan för hållbarhet. 
 

Ärendebeskrivning  

Plan för hållbarhet antogs den 8 juni 2015, § 189, och är en del av Piteå kommuns 

verksamhetsplan. Alla nämnder har fått i uppdrag att skapa en genomförandeplan kopplat till 

hållbarhetsperspektiven. Samhällsbyggnadsförvaltningens genomförandeplan inkluderar även 

uppdraget för mångfaldsplan.   

 

Hållbarhet i samhällsplanering är en del i kommunens arbete med hållbar utveckling. Syftet 

med genomförandeplanen är att tydliggöra och stärka arbetet med de utmaningar som behöver 

lyftas för att nå en hållbar utveckling i Piteå. Detta utifrån perspektiven socialt, ekologiskt och 

ekonomiskt. 

 

I genomförandeplanen för samhällsbyggnad är inriktningarna och områdena lyfta och 

framtagna med fokus på aktiviteter som sker i samverkan inom förvaltningen, med andra 

förvaltningar samt med externa aktörer. Grundtanken har varit att visa på det som kan ”ramla 

mellan stolarna”, det som inte direkt görs i löpande verksamhet samt det som behöver lyftas 

och stärkas utifrån de underlag som tagits fram under 2015. Det är inte en heltäckande bild 

och behöver kompletteras i ett senare skede. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2016-01-12 § 8 

Protokoll kommunstyrelsen 2015-03-02 § 65, 15KS135 

Protokoll kommunstyrelsen 2015-06-08 § 189, 15KS135  

15MTN29-1 Genomförandeplan kopplad till Plan för hållbarhet 

15MTN29-2 PowerPoint-presentation om genomförandeplan nämnder 160119 
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§ 9 

Personuppgiftsombud för Miljö- och tillsynsnämnden 
Dnr 15MTN35 

 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden utser nämndsekreterare Maria Burström till personuppgiftsombud 

för Miljö- och tillsynsnämnden från och med 2016-02-01. 
 

Ärendebeskrivning  

Enligt personuppgiftslagen (PuL) är varje kommunal myndighet, det vill säga varje 

nämnd/styrelse/kommunalt bolag, ansvarig för sin behandling av personuppgifter. Lagen 

ställer en rad krav på när behandling av personuppgifter är tillåten och hur behandlingen ska 

ske. Vidare ska i vissa fall information till den registrerade lämnas. Behandling av person-

uppgifter som är helt eller delvis automatiserad ska anmälas till Datainspektionen som är 

tillsynsmyndighet. Om den personuppgiftsansvarige har anmält till tillsynsmyndigheten att ett 

personuppgiftsombud har utsetts och vem det är, behöver sådan anmälan inte göras. 

 

Det är frivilligt att ha ett personuppgiftsombud. Tanken är att ombudet ska vara en tillgång för 

den personuppgiftsansvarige när det gäller integritetsskydd vid behandling av person-

uppgifter. Ombudet har bland annat till uppgift att kontrollera den personuppgiftsansvariges 

behandling av personuppgifter, att föra förteckning över behandlingar och att hjälpa 

registrerade att få rättelse. Vid behov ska ombudet samråda med Datainspektionen.  

 

Den personuppgiftsansvarige har alltid yttersta ansvaret för all behandling även om ombud 

har utsetts. 

 

Med hänvisning till texten ovan föreslås miljö- och tillsynsnämnden utse nämndsekreterare 

Maria Burström till personuppgiftsombud för Miljö- och tillsynsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2016-01-12 § 9 
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§ 10 

Ansökan stadigvarande serveringstillstånd, Betongtech Sverige AB 
Dnr 15MTN102 

 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden beviljar ansökan för Betongtech AB, med organisationsnummer 

556396-7719, om serveringstillstånd till allmänheten om att få servera starköl, vin, 

spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker vid Lindbäcksstadion Piteå, enligt ritning. 

 

Serveringstillståndet gäller dagligen 11:00 – 01:00. 

 

Miljö- och tillsynsnämnden fattar beslutet med stöd av 8 kap 2 § Alkohollagen 

(SFS2010:1622). 

 

Reservationer  

Margit Johansson (S) och Nils-Olov Nilsson (KD) reserverar sig mot beslutet. 

 

Ärendebeskrivning  

Betongtech Sverige AB, med organisationsnummer 556396-7719, har ansökt om tillstånd 

enligt 8 kap 2 § Alkohollagen (SFS2010:1622) om att servera starköl, vin, spritdrycker och 

andra jästa alkoholdrycker till allmänheten vid Lindbäcksstadion i Piteå, enligt ritning. 

Serveringstillståndet är avsett att gälla dagligen 11:00 – 01:00. 

 

Enligt alkohollagen 8 kap 12 § får serveringstillstånd endast meddelas den som visar att han 

eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheter i 

övrigt är lämplig att bedriva verksamheten, samt att verksamheten kommer att bedrivas i 

enlighet med de krav som ställs i denna lag. Bolaget och personer med betydande inflytande i 

bolaget är prövade hos skattemyndigheten, kronofogdemyndigheten och polismyndigheten. 

Serveringsstället uppfyller kraven om kök enligt 8 kap 15 § Alkohollagen. Köket är registrerat 

för allsidig matlagning. Sökande erbjuder en godkänd meny. Lokalens belägenhet utgör ur 

ordnings- och störningssynpunkt inget hinder för det sökta tillståndet. 

 

Miljö- och hälsoskydd bedömer mot bakgrund av ansökan, inkomna yttranden och handlingar 

samt platsbesök att sökanden och lokalen uppfyller alkohollagstiftningens krav och att ett 

stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten kan meddelas.  

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2016-01-12 § 10 

15MTN102-2 Ritning 

15MTN102-3 Utredning Lindbäcksstadion  
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§ 12 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, 

Restaurang Pite Havsbad och Casinot 
Dnr 15MTN112 

 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för ytterligare utredning. 

Ärendebeskrivning 

Swedish Lapland DMC AB 559035-4865, har ansökt om stadigvarande serveringstillstånd till 

allmänheten enligt 8 kap 2 § Alkohollagen (SFS 2010:1622) att få servera starköl, vin, 

spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker i restaurangen och casinot enligt ritning PH 1, 

dagligen 11.00 – 02.00 samt juldagen, annandag jul, nyårsafton och trettondagsafton 11.00 – 

03.00. 

 

Nya ägare av Pite Havsbad är Swedish Lapland DMC AB 559035-4865, alla personer och 

transaktioner är utredda enligt utredning 2015-12-14, dnr 15MTN112. De kommer att bedriva 

samma verksamhet i samma lokaler som tidigare ägare. De har en fullständig meny. 

 

Vid miljö- och tillsynsnämndens sammanträde framkommer att förutsättningarna för att 

bevilja serveringstillstånd har förändrats. Därför bedömer nämnden att ärendet ska 

återremitteras till förvaltningen för ytterligare utredning.  

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2016-01-12 § 12 

Utredning 2015-12-14, dnr 15MTN112 
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§ 13 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, 

Cafébar Foajén 
Dnr 15MTN113 

 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för ytterligare utredning. 

Ärendebeskrivning 

Swedish Lapland DMC AB 559035-4865, har ansökt om stadigvarande serveringstillstånd till 

allmänheten enligt 8 kap 2 § Alkohollagen (SFS 2010:1622) att få servera starköl, vin, 

spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker i Cafébar och Foajé, enligt ritning PH 2, dagligen 

11.00 – 02.00 samt juldagen, annandag jul, nyårsafton och trettondagsafton 11.00 – 03.00. 

 

Nya ägare av Pite Havsbad är Swedish Lapland DMC AB 559035-4865, alla personer och 

transaktioner är utredda enligt utredning 2015-12-14, dnr 15MTN112. De kommer att bedriva 

samma verksamhet i samma lokaler som tidigare ägare. De har en fullständig meny.  

 

Vid miljö- och tillsynsnämndens sammanträde framkommer att förutsättningarna för att 

bevilja serveringstillstånd har förändrats. Därför bedömer nämnden att ärendet ska 

återremitteras till förvaltningen för ytterligare utredning.  

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2016-01-12 § 13 

Utredning 2015-12-14, dnr 15MTN112 
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§ 14 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, 

Trapper Cliff 
Dnr 15MTN114 

 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för ytterligare utredning. 

 

Ärendebeskrivning 

Swedish Lapland DMC AB 559035-4865, har ansökt om stadigvarande serveringstillstånd till 

allmänheten enligt 8 kap 2 § Alkohollagen (SFS 2010:1622) att få servera starköl, vin, 

spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker i Trapper Cliff, enligt ritning PH 2, dagligen 

11.00 – 02.00 samt juldagen, annandag jul, nyårsafton och trettondagsafton 11.00 – 03.00. 

 

Nya ägare av Pite Havsbad är Swedish Lapland DMC AB 559035-4865, alla personer och 

transaktioner är utredda enligt utredning 2015-12-14, dnr 15MTN112. De kommer att bedriva 

samma verksamhet i samma lokaler som tidigare ägare. De har en fullständig meny.  

 

Vid miljö- och tillsynsnämndens sammanträde framkommer att förutsättningarna för att 

bevilja serveringstillstånd har förändrats. Därför bedömer nämnden att ärendet ska 

återremitteras till förvaltningen för ytterligare utredning.  

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2016-01-12 § 14 

Utredning 2015-12-14, dnr 15MTN112 

 



 

Miljö- och tillsynsnämnden  
Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

 2016-01-19 

18 (41) 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 

§ 15 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, 

Bistro - med tillhörande uteservering 
Dnr 15MTN115 

 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för ytterligare utredning. 

Ärendebeskrivning 

Swedish Lapland DMC AB 559035-4865, har ansökt om stadigvarande serveringstillstånd till 

allmänheten enligt 8 kap 2 § Alkohollagen (SFS 2010:1622) att få servera starköl, vin, 

spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker i Bistro med tillhörande uteservering, enligt 

ritning PH 3, PH 3B, dagligen 11.00 – 02.00 samt juldagen, annandag jul, nyårsafton och 

trettondagsafton 11.00 – 03.00. 

 

Nya ägare av Pite Havsbad är Swedish Lapland DMC AB 559035-4865, alla personer och 

transaktioner är utredda enligt utredning 2015-12-14, dnr 15MTN112. De kommer att bedriva 

samma verksamhet i samma lokaler som tidigare ägare. De har en fullständig meny.  

 

Vid miljö- och tillsynsnämndens sammanträde framkommer att förutsättningarna för att 

bevilja serveringstillstånd har förändrats. Därför bedömer nämnden att ärendet ska 

återremitteras till förvaltningen för ytterligare utredning.  

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2016-01-12 § 15 

Utredning 2015-12-14, dnr 15MTN112 

 

 



 

Miljö- och tillsynsnämnden  
Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

 2016-01-19 

19 (41) 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 

§ 16 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, 

Äventyrsbadet - Badet, Tikibar, Relaxen 
Dnr 15MTN116 

 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för ytterligare utredning. 

Ärendebeskrivning 

Swedish Lapland DMC AB 559035-4865, har ansökt om stadigvarande serveringstillstånd till 

allmänheten enligt 8 kap 2 § Alkohollagen (SFS 2010:1622) att få servera starköl, vin, 

spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker i Äventyrsbadet, Badet, Tikibar och Relaxen, 

enligt ritning PH 3B, dagligen 11.00 – 02.00 samt juldagen, annandag jul, nyårsafton och 

trettondagsafton 11.00 – 03.00. 

 

Nya ägare av Pite Havsbad är Swedish Lapland DMC AB 559035-4865, alla personer och 

transaktioner är utredda enligt utredning 2015-12-14, dnr 15MTN112. De kommer att bedriva 

samma verksamhet i samma lokaler som tidigare ägare. De har en fullständig meny. 

 

Vid miljö- och tillsynsnämndens sammanträde framkommer att förutsättningarna för att 

bevilja serveringstillstånd har förändrats. Därför bedömer nämnden att ärendet ska 

återremitteras till förvaltningen för ytterligare utredning.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2016-01-12 § 16 

Utredning 2015-12-14, dnr 15MTN112 

 



 

Miljö- och tillsynsnämnden  
Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

 2016-01-19 

20 (41) 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 

§ 17 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, 

Skeppet - Entréplan, Elof, Uteservering 
Dnr 15MTN117 

 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för ytterligare utredning. 

Ärendebeskrivning 

Swedish Lapland DMC AB 559035-4865, har ansökt om stadigvarande serveringstillstånd till 

allmänheten enligt 8 kap 2 § Alkohollagen (SFS 2010:1622) att få servera starköl, vin, 

spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker i Skeppet, Entréplan, Elof, uteserveringen, enligt 

ritning PH 4, dagligen 11.00 – 02.00 samt juldagen, annandag jul, nyårsafton och 

trettondagsafton 11.00 – 03.00. 

 

Nya ägare av Pite Havsbad är Swedish Lapland DMC AB 559035-4865, alla personer och 

transaktioner är utredda enligt utredning 2015-12-14, dnr 15MTN112. De kommer att bedriva 

samma verksamhet i samma lokaler som tidigare ägare. De har en fullständig meny.  

 

Vid miljö- och tillsynsnämndens sammanträde framkommer att förutsättningarna för att 

bevilja serveringstillstånd har förändrats. Därför bedömer nämnden att ärendet ska 

återremitteras till förvaltningen för ytterligare utredning.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2016-01-12 § 17 

Utredning 2015-12-14, dnr 15MTN112 

 



 

Miljö- och tillsynsnämnden  
Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

 2016-01-19 

21 (41) 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 

§ 18 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, 

Tavernan - med tillhörande uteservering 
Dnr 15MTN118 

 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för ytterligare utredning. 

Ärendebeskrivning 

Swedish Lapland DMC AB 559035-4865, har ansökt om stadigvarande serveringstillstånd till 

allmänheten enligt 8 kap 2 § Alkohollagen (SFS 2010:1622) att få servera starköl, vin, 

spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker i Tavernan med tillhörande uteservering, enligt 

ritning PH 5, dagligen 11.00 – 02.00 samt juldagen, annandag jul, nyårsafton och 

trettondagsafton 11.00 – 03.00. 

 

Nya ägare av Pite Havsbad är Swedish Lapland DMC AB 559035-4865, alla personer och 

transaktioner är utredda enligt utredning 2015-12-14, dnr 15MTN112. De kommer att bedriva 

samma verksamhet i samma lokaler som tidigare ägare. De har en fullständig meny.  

 

Vid miljö- och tillsynsnämndens sammanträde framkommer att förutsättningarna för att 

bevilja serveringstillstånd har förändrats. Därför bedömer nämnden att ärendet ska 

återremitteras till förvaltningen för ytterligare utredning.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2016-01-12 § 18 

Utredning 2015-12-14, dnr 15MTN112  

 

 



 

Miljö- och tillsynsnämnden  
Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

 2016-01-19 

22 (41) 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 

§ 19 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, 

Golfrestaurangen - med uteservering 
Dnr 15MTN119 

 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för ytterligare utredning. 

Ärendebeskrivning 

Swedish Lapland DMC AB 559035-4865, har ansökt om stadigvarande serveringstillstånd till 

allmänheten enligt 8 kap 2 § Alkohollagen (SFS 2010:1622) att få servera starköl, vin, 

spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker i Golfrestaurangen med tillhörande uteservering, 

enligt ritning PH 6, dagligen 11.00 – 02.00 samt juldagen, annandag jul, nyårsafton och 

trettondagsafton 11.00 – 03.00. 

 

Nya ägare av Pite Havsbad är Swedish Lapland DMC AB 559035-4865, alla personer och 

transaktioner är utredda enligt utredning 2015-12-14, dnr 15MTN112. De kommer att bedriva 

samma verksamhet i samma lokaler som tidigare ägare. De har en fullständig meny. 

 

Vid miljö- och tillsynsnämndens sammanträde framkommer att förutsättningarna för att 

bevilja serveringstillstånd har förändrats. Därför bedömer nämnden att ärendet ska 

återremitteras till förvaltningen för ytterligare utredning.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2016-01-12 § 19 

Utredning 2015-12-14, dnr 15MTN112 

 



 

Miljö- och tillsynsnämnden  
Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

 2016-01-19 

23 (41) 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 

§ 20 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, 

Rivierahallen/Pitemässan 
Dnr 15MTN120 

 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för ytterligare utredning. 

Ärendebeskrivning 

Swedish Lapland DMC AB 559035-4865, har ansökt om pausservering till allmänheten enligt 

8 kap 2 § Alkohollagen (SFS 2010:1622) att få servera starköl, vin och andra jästa 

alkoholdrycker i Rivierahallen, enligt ritning PH 7, dagligen 11.00 – 02.00 samt juldagen, 

annandag jul, nyårsafton och trettondagsafton 11.00 – 03.00. 

 

Nya ägare av Pite Havsbad är Swedish Lapland DMC AB 559035-4865, alla personer och 

transaktioner är utredda enligt utredning 2015-12-14, dnr 15MTN112. De kommer att bedriva 

samma verksamhet i samma lokaler som tidigare ägare. De har en fullständig meny.  

 

Vid miljö- och tillsynsnämndens sammanträde framkommer att förutsättningarna för att 

bevilja serveringstillstånd har förändrats. Därför bedömer nämnden att ärendet ska 

återremitteras till förvaltningen för ytterligare utredning.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2016-01-12 § 20 

Utredning 2015-12-14, dnr 15MTN112 

 

 



 

Miljö- och tillsynsnämnden  
Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

 2016-01-19 

24 (41) 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 

§ 21 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, 

Kongressen - foajén 
Dnr 15MTN121 

 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för ytterligare utredning. 

Ärendebeskrivning 

Swedish Lapland DMC AB 559035-4865, har ansökt om pausservering till allmänheten enligt 

8 kap 2 § Alkohollagen (SFS 2010:1622) att få servera starköl, vin och andra jästa 

alkoholdrycker i Kongressen Foajén, enligt ritning PH 10, dagligen 11.00 – 02.00 samt 

juldagen, annandag jul, nyårsafton och trettondagsafton 11.00 – 03.00. 

 

Nya ägare av Pite Havsbad är Swedish Lapland DMC AB 559035-4865, alla personer och 

transaktioner är utredda enligt utredning 2015-12-14, dnr 15MTN112. De kommer att bedriva 

samma verksamhet i samma lokaler som tidigare ägare. De har en fullständig meny. 

 

Vid miljö- och tillsynsnämndens sammanträde framkommer att förutsättningarna för att 

bevilja serveringstillstånd har förändrats. Därför bedömer nämnden att ärendet ska 

återremitteras till förvaltningen för ytterligare utredning.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2016-01-12 § 21 

Utredning 2015-12-14, dnr 15MTN112 

 



 

Miljö- och tillsynsnämnden  
Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

 2016-01-19 

25 (41) 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 

§ 22 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap, 

Rivierahallen/Pitemässan 
Dnr 15MTN122 

 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för ytterligare utredning. 

Ärendebeskrivning 

Swedish Lapland DMC AB 559035-4865, har ansökt om stadigvarande serveringstillstånd till 

slutet sällskap enligt 8 kap 2 § Alkohollagen (SFS 2010:1622) att få servera starköl, vin, 

spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker i Rivierahallen,  enligt ritning PH 7, dagligen 

11.00 – 02.00 samt juldagen, annandag jul, nyårsafton och trettondagsafton 11.00 – 03.00. 

 

Nya ägare av Pite Havsbad är Swedish Lapland DMC AB 559035-4865, alla personer och 

transaktioner är utredda enligt utredning 2015-12-14, dnr 15MTN112. De kommer att bedriva 

samma verksamhet i samma lokaler som tidigare ägare. De har en fullständig meny. 

 

Vid miljö- och tillsynsnämndens sammanträde framkommer att förutsättningarna för att 

bevilja serveringstillstånd har förändrats. Därför bedömer nämnden att ärendet ska 

återremitteras till förvaltningen för ytterligare utredning.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2016-01-12 § 22 

Utredning 2015-12-14, dnr 15MTN112 

 



 

Miljö- och tillsynsnämnden  
Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

 2016-01-19 

26 (41) 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 

§ 23 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap, 

Strandfyren 
Dnr 15MTN123 

 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för ytterligare utredning. 

Ärendebeskrivning 

Swedish Lapland DMC AB 559035-4865, har ansökt om stadigvarande serveringstillstånd till 

slutet sällskap enligt 8 kap 2 § Alkohollagen (SFS 2010:1622) att få servera starköl, vin, 

spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker i Strandfyren med tillhörande uteservering, enligt 

ritning PH 8, dagligen 11.00 – 02.00 samt juldagen, annandag jul, nyårsafton och 

trettondagsafton 11.00 – 03.00. 

 

Nya ägare av Pite Havsbad är Swedish Lapland DMC AB 559035-4865, alla personer och 

transaktioner är utredda enligt utredning 2015-12-14, dnr 15MTN112. De kommer att bedriva 

samma verksamhet i samma lokaler som tidigare ägare. De har en fullständig meny. 

 

Vid miljö- och tillsynsnämndens sammanträde framkommer att förutsättningarna för att 

bevilja serveringstillstånd har förändrats. Därför bedömer nämnden att ärendet ska 

återremitteras till förvaltningen för ytterligare utredning.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2016-01-12 § 23 

Utredning 2015-12-14, dnr 15MTN112 

 



 

Miljö- och tillsynsnämnden  
Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

 2016-01-19 

27 (41) 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 

§ 24 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap, 

Konferenslokaler AVD. Våning 6 
Dnr 15MTN124 

 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för ytterligare utredning. 

Ärendebeskrivning 

Swedish Lapland DMC AB 559035-4865, har ansökt om stadigvarande serveringstillstånd till 

slutet sällskap enligt 8 kap 2 § Alkohollagen (SFS 2010:1622) att få servera starköl, vin, 

spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker i konferensavdelningen och våning 6, enligt 

ritning PH 9, dagligen 11.00 – 02.00 samt juldagen, annandag jul, nyårsafton och 

trettondagsafton 11.00 – 03.00. 

 

Nya ägare av Pite Havsbad är Swedish Lapland DMC AB 559035-4865, alla personer och 

transaktioner är utredda enligt utredning 2015-12-14, dnr 15MTN112. De kommer att bedriva 

samma verksamhet i samma lokaler som tidigare ägare. De har en fullständig meny. 

 

Vid miljö- och tillsynsnämndens sammanträde framkommer att förutsättningarna för att 

bevilja serveringstillstånd har förändrats. Därför bedömer nämnden att ärendet ska 

återremitteras till förvaltningen för ytterligare utredning.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2016-01-12 § 24 

Utredning 2015-12-14, dnr 15MTN112 

 

 

 



 

Miljö- och tillsynsnämnden  
Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

 2016-01-19 

28 (41) 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 

§ 25 

Markbygden, etapp 3 - Ansökan om tillstånd att anlägga och driva 

upp till 442 vindkraftverk 
Dnr 2015-000411 

 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden lämnar nedanstående yttrande till Miljöprövningsdelegationen: 

Bolaget ska villkoras att: 

- Bolaget ska hålla ett skyddsavstånd till alla dokumenterade kungsörnsbon, fram till 

tidpunkten för grundläggning, på fyra (4) km. 

- För naturreservaten Rokliden, Svartliden och Lill-Flötuberget tillämpas Naturvårdsverkets 

riktvärden för ljud från vindkraftverk i friluftsområden och i områden med lågt 

bakgrundsljud, det vill säga 35 dBA ekvivalent ljudnivå som begränsningsvärde. Villkoret 

har stöd i de syften som angetts i aktuella reservatsbeslut samt riktlinjer i Piteå kommuns 

vindbruksplan. 

- Mot Åbyälven, där denna ingår eller gränsar till Markbygden Etapp 3, skapa en skyddszon 

på älvens norra till nordöstra sida. Målet är att Åbyälven ska upplevas som en från 

vindkraftsparken fristående enhet. Åbyälven landskapliga integritet, fri från påverkan av 

vindkraft, bevaras härmed. De kumulativa sammanvägda konsekvenserna som placering 

av vindkraftverk i Åbyälvens omedelbara närhet skulle innebära för naturvård, friluftsliv 

och landskapet som helhet motiverar skyddszonen. Skyddszon medför även skydd för 

värdefulla kulturmiljöer kopplade till Åbyälven. 

 

Vidare föreslås nedanstående tre utredningsvillkor: 

 

- Ett utredningsvillkor för Rokåns dalgång ska komma till: skyddszon som säkrar 

dalgångens landskapliga integritet utreds för Rokåns södra sida där denna ingår eller 

gränsar till Markbygden Etapp 3. Vid framtagande av utredning beaktas även dalgångens 

norra sida. Mål för utredningen är att skapa integritet för naturskyddade områden samt för 

Rokån som landskaplig enhet, till gagn och respekt för landskap, naturvård och friluftsliv. 

Utredningen samt förslag till slutliga villkor ska redovisas till miljöprövningsdelegationen 

senast inom två år från dagen för lämnat tillstånd 

 

- Ett utredningsvillkor gällande hinderbelysning föreslås: Bolaget ska under en prövotid och 

i samråd med tillsynsmyndigheten utreda möjligheterna att installera radarstyrning av 

hinderbelysningen i lämpliga delar av vindkraftsparken inom Etapp 3 alternativt någon 

form av siktsystem med sänkning av hinderljusstyrkan utifrån visibilitet. Utredningen 

samt förslag till slutliga villkor ska redovisas till miljöprövningsdelegationen senast inom 

två år från dagen för lämnat tillstånd. 

 

- Ett utredningsvillkor gällande möjligheten till kompensation genom områdesskydd enligt 

miljöbalken ska till. Lämpliga områden för detta ska tas fram för att ersätta de skador som 

uppstår på upplevelse- och friluftsvärden i de naturskyddade områdena Rokliden, 



 

Miljö- och tillsynsnämnden  
Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

 2016-01-19 

29 (41) 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 

Svartliden och Lill-Flötuberget samt Åbyälvens dalgång. Utredningen samt förslag till 

slutliga villkor ska redovisas till miljöprövningsdelegationen senast inom två år från 

dagen för lämnat tillstånd. 

 

Miljö- och tillsynsnämnden anser att den föreslagna enheten för vindbruk vid Storgranliden 

ska utgå.  

 

Vidare anser miljö- och tillsynsnämnden att den av Bolaget redovisade möjligheten att bygga 

fler än 1101 vindkraftverk överskrider regeringens beslut om vad som är tillåtligt och ska 

användas till att förbättra hänsynen till befintliga värden i Markbygden genom utökade 

skyddsavstånd kring aktiva örnrevir, naturskyddade områden, närboende människor och 

värdefulla landskap. Dessa områden ska pekas ut i samverkan med tillsynsmyndigheten. 

Miljö- och tillsynsnämnden vill informera Miljöprövningsdelegationen att frågan om 

störningar för boende ur ett bullerperspektiv är tätt sammankopplad med kulturmiljöernas 

fortlevnad och rekommendera hänsyn och verksplaceringar som möjliggör godtagbara 

förhållanden för boende. Boende och fastighetsägare har tolkningsföreträde före Bolaget 

gällande byggnadernas status sett ur ett buller- samt skuggperspektiv. 

 

I regeringsbeslut, 2010-03-04, Tillåtlighetsprövning enligt 17 kapitlet miljöbalken av 

vindkraft i Markbygden, Piteå kommun, framgår att regeringen tillåter att högst 1 101 

vindkraftverk med en totalhöjd på högst 200 meter anläggs och drivs. För tillåtligheten har 

även ett antal villkor lämnats, dessa redovisas i regeringsbeslutet. Miljö- och tillsynsnämnden 

tar för givet att Miljöprövningsdelegationen kommer att beakta dessa villkor i samband med 

att beslut lämnas.  

Ärendebeskrivning samt motivering till beslut 

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Norrbotten har gett miljö- och tillsyns-

nämnden möjlighet att yttra sig över bolagets ansökan om tillstånd enligt miljöbalken att 

etablera vindkraft.  

I ansökan och därtill hörande miljökonsekvensbeskrivning framgår att bolaget ansöker om 

tillstånd att få anlägga och driva upp till 442 vindkraftverk inom Etapp 3 i Markbygden, Piteå 

kommun, samt få anlägga och driva för verksamheten erforderligt vägnät och ledningsnät med 

transformatorstationer. Bolaget redovisar i miljökonsekvensbeskrivningen vilka konsekvenser 

verksamheten kan förväntas medföra under byggtiden samt när verksamheten tagits i drift. I 

samband med enheten Miljö och hälsoskydds granskning av bolagets inlämnade material har 

nedanstående konstaterats. 

Regeringens tillåtlighet 

Regeringen har i beslut 2010-03-04 lämnat villkorad tillåtlighet, med den begränsning som 

följer av angivna villkor, för Markbygden vind AB att bygga högst 1101 vindkraftverk i 

Markbygden. Tillståndsgivna verk i etappen 1 uppgår till 316 och i etappen 2 finns tillstånd 

för att bygga 440 verk. Bolaget ansöker i etappen 3 om att få bygga 442 verk. Ett tillstånd för 

etappen 3 på att uppföra 442 verk innebär sammantaget 1198 verk. Detta är 97 vindkraftverk 

fler än vad regeringens beslut om tillåtlighet anger som högsta antal verk som får byggas.  
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Bolaget skriver i tillståndsansökan att antalet vindkraftverk i Etapp 3 inte får, tillsammans 

med vindkraftverken i Etapp 1 och Etapp 2, överskrida 1 101 stycken.  

Tillsynsmyndigheten anser då att det finns ett utrymme inom etappen 3 till förbättrad hänsyn 

och skyddsavstånd till befintliga värden och intressen i projektområdet. 

Det bör vara möjligt att t ex utöka skyddsavstånden till såväl aktiva örnrevir, naturskyddade 

områden som närboende människor. Om detta utrymme även kan användas till att förbättra 

hänsynen i de redan tillståndsgivna etapperna bör detta beaktas vid tillståndsgivningen. 

Tillsynsmyndigheten har god kännedom om de lokala förhållandena och samverkar gärna i 

frågan om var utökade skyddsavstånd skulle få bäst effekt med tanke på befintliga värden. 

Kungsörn 

Artskydd: 

Kungsörnen är Sveriges näst största rovfågel och den har en stor del av sin förekomst i 

skogsområden i norra Sverige. Kungsörnen är fridlyst och skyddad enligt artskydds-

förordningen. I förordningens 4§ framgår det att det är förbjudet att avsiktligt störa fåglarna 

under deras parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder. Enligt samma 

paragraf framgår också att det är förbjudet att skada eller förstöra dessa djurs fortplantnings-

platser eller viloplatser även om det sker oavsiktligt och omedvetet. 

Förekomst i kommunen och Etapp 3: 

I Piteå kommun finns idag nio stycken aktiva kungsörnsrevir med häckningsplats i Piteå 

kommun. Ytterligare fyra aktiva revir sträcker sig mer eller mindre in i Piteå kommun med 

häckningsplats i annan kommun. Fyra av kommunens aktiva kungsörnsrevir ligger i eller 

inom fem km från vindkraftsområdet för Markbygden. Två av kungsörnsreviren ligger i direkt 

anslutning till markbygdens Etapp 3. Kungsörnar är långlivade och använder samma revir och 

hemområde under lång tid. Vid ett generationsskifte är det också vanligt att reviret med bo-

platser tas över av yngre örnar. Kungsörnarna i Piteå kommun har konstaterat god häcknings-

framgång och kontinuitet och är viktiga för länets kungsörnspopulation. 

Revir respektive hemområde: 

Förutom sitt revir, som örnarna försvarar mot intrång från andra kungsörnar, använder de ett 

hemområde. Hemområdet utgörs av den yta som är nödvändig för att tillgodose kungsörns-

parets födobehov och möjlighet att föda upp ungar. Storleken på hemområdet varierar med 

födotillgången, topografiska förhållanden och antalet ungar som skall födas upp och är inte 

konstant mellan olika år. Hemområdet är större än reviret. 

I Vindvals rapport från 2013 ”Betydelsen av kungsörnars hemområden, biotopval och 

rörelser för vindkraftsetablering” studeras GPS-märkta kungsörnar i Västerbotten, med 

likartade förutsättningar som i Markbygden. Studien visar att kungsörnarnas hemområden 

varierar i storlek mellan 60-605 km2 vilket motsvarar en radie på 4-14 km från boplatsen om 

hemområdet skulle vara runt. Medelstorleken på de studerade örnarnas hemområde var 214 

km2 vilket motsvarar en radie på åtta km. Med stöd av dessa studier kan vi utgå från att 

örnarnas hemområden sträcker sig in i det planerade vindkraftsområdet och kommer att 

påverkas av vindkraftsutbyggnaden i Markbygden. 
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Efter ytterligare analyser i studien av GPS-märkta kungsörnar i Västerbotten konstateras i den 

vetenskapligt publicerade artikeln, HOME-RANGE SIZE AND EXAMPLES OF POST-

NESTING MOVEMENTS FOR ADULT GOLDEN EAGLES (AQUILA CHRYSAETOS) IN 

BOREAL SWEDEN, publicerad i Journal of Raptor Research 2014, att den genomsnittliga 

storleken på hemområden är 245 km2. 

 

Bolagets studier av kungsörnar i Markbygdens Etapp 3: 

Vid utplacering av vindkraftverken är kännedom om örnarnas rörelsemönster och landskaps-

utnyttjande avgörande för i vilken grad dödsfall genom kollisioner kan förhindras eller 

minimeras. Bolaget anger i sin MKB att man har en ”god bild av hur örnarna nyttjar sina 

revir i synnerhet området närmast boplatserna”. Den bild har bolaget fått genom att studera 

örnarnas flygrörelser under vårvintern när örnarna visar upp sig för sina revirgrannar med så 

kallad spelflygning. Studierna gjordes under vårvintrarna 2008-2015. Man har också gjort en 

del boplatsbesök i slutet av häckningsperioden. 

Bolagets undersökningsmetod är svårtolkad och ger en bristfällig bild av hur örnarna utnyttjar 

landskapet eftersom observationerna är få, örnarna observeras från stort avstånd och bara vid 

en begränsad tidpunkt på året. Studien ger därför endast en svag uppfattning om revirets 

storlek och utbredning. Framförallt ger metoden ingen kunskap om hemområdets storlek och 

utbredning i landskapet. Under den tid på våren när örnarna spelflyger vet inte heller örnarna 

storleken på hemområdet eftersom häckningsperioden startar betydligt senare. Det bästa sättet 

att få kunskap om storleken på örnarnas hemområde är genom detaljerade positionsstudier 

under hela häckningsperioden under flera säsonger. Att märka örnarna med GPS-sändare är 

ett bra sätt att dokumentera revir och hemområdesstorlek. Denna metod användes i ovan 

nämnda studier. 

Bättre kunskapsunderlag om hur berörda kungsörnar nyttjar landskapet inför en 

tillståndsprövning efterfrågas också av mark- och miljödomstolen i domslutet från 2012-09-

25, Mål nr M 116-12, gällande Naturvårdsverkets överklagan av Markbygdens etapp 1. Där 

skriver domstolen att – ”enligt mark- och miljödomstolens uppfattning vore det värdefullt om 

vindkraftsanläggningens påverkan på kungsörn och tjäder i nu behandlade delar studeras 

inom ramen för det program som bolaget ålagts att genomföra genom villkor 5 i regeringens 

beslut. Utfallet av programmet kan då ge ett bättre beslutsunderlag inför prövningen av 

kommande etapper”. 

Skyddszoner för kungsörn i Etapp 3: 

Bolaget har i sin redovisning av hänsynstaganden föreslagit så kallade anpassade skydds-

områden runt de kända örnbona. Skyddsområdet är baserat på två km som grundavstånd från 

boet men är i vissa riktningar från boet ändrat, så kallat anpassat. Anpassningen av skydds-

avståndet bygger på bolagets studier under vårvintrarna 2008-2015 och att de enligt egen 

uppgift har ”vägt in generell kunskap om örnars habitatval från Vindvals kungsörnsstudier” i 

Västerbotten”. 

Bolaget anger själv i sin naturvärdesinventering att Markbygden till stor del består av ”relativt 

magra barrskogar” vilket kan medföra att örnarna behöver ett stort hemområde för att säkra 

födan till sina ungar. Bolaget skriver i, Kungsörnsinventering Markbygden Bilaga E, att 
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”Hemområdet, och sannolikt även kärnområdet, är större än buffertzonen”. Med buffertzonen 

avses det anpassade skyddsområdet på två km. 

Med den kunskap som tillkommit i och med Vindvals rapport, Betydelsen av kungsörnars 

hemområden, biotopval och rörelser för vindkraftsetablering, samt ovan nämnda publicerade 

artikel kan man anta att örnarna i Markbygden har ett hemområde som vida överskrider den 

anpassade skyddszonen som bolaget anger. Miljö- och tillsynsnämnden föreslår därför att 

bolaget åläggs att hålla ett skyddsavstånd på fyra km från kända kungsörnsboplatser. Dessa 

fyra km ger inte kungsörnarna ett heltäckande skydd men skyddar de viktigaste 20 procenten 

av ett genomsnittligt hemområde. 

Påverkan på de naturskyddade områdena i Piteå 

Natur med upplevelsevärden är viktiga tillgångar för både pitebor och besökare till 

kommunen. Detta stöds bland annat av Piteå kommuns fritidsvaneundersökningar som utförts 

vid flera tillfällen sedan 1993. Undersökningen visar att satsningar på det rörliga friluftslivet 

står högt på Pitebons önskelista. Naturskyddade områden är där en viktig tillgång då de är 

beständiga över tid och iordningställda för friluftslivets behov. 

I Piteå kommun finns 26 naturreservat. Där finns ofta eldplatser med ved, vindskydd, 

markerade stigar och informationstavlor som förstärker och underlättar för besökaren att vara 

i reservaten och hitta till olika natursevärdheter och upplevelser. 

Sju av Piteås naturreservat (27 procent) ligger inom avståndet två km från vindkraftsområdet 

Markbygden. Fem reservat (drygt 19 procent) ligger inom avståndet en km från vindkrafts-

området. Naturreservat inom dessa avstånd kommer att påverkas av vindkraftsutbyggnaden, 

särskilt genom störande ljud och synintryck.  

Roklidens naturreservat är tillsammans med Svartlidens och Lill-Flötubergets naturreservat de 

skyddade områden som drabbas mest av vindkraftsetableringen i Etapp 3. Naturreservaten 

påverkas även av etableringen inom Etapp 1 vilket bidrar till kumulativa effekter från flera 

håll. 

De berörda naturreservaten utgör idag värdekärnor i landskapet med utmärkta kvaliteter för 

störningskänsliga djur som rovdjur och rovfåglar. Ostördhet, tystnad och riktig gammelskog 

bidrar till vildmarkskänsla i aktuella naturområden. Besökare till dessa reservat har goda 

möjligheter till naturupplevelser vilket man kan läsa mer om i kommunens natur- och 

kulturguide, Pitemål. 

Syftet med berörda naturreservat beskrivs i respektive reservatsbeslut som preciserar hur 

området får användas och varför naturreservatet har bildats. Förutom att ge ett långsiktigt 

skydd åt värdefull natur ska reservaten tillgodose behoven av naturupplevelser och friluftsliv. 

Länsstyrelser och kommuner har i policys och översiktsplaner alltmer börjat pekat ut tysta 

områden som särskilda kvaliteter i landskapet. Bakgrunden är att tysta områdena är en 

begränsad resurs som förbrukas i en allt högre takt. Syftet med att peka ut tysta områden är att 

eftersträva en hushållning av resursen och att bevara sådana ostörda rekreationsmiljöer.  
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För många kommuner är naturreservat som inte redan är bullerpåverkade en självklar del av 

det samlade innehavet av tysta områden.  

Piteå kommuns antagna vindbruksplan, Vindbruksplan - Tematiskt tillägg till översiktsplanen 

avseende vindbruk, redovisar i riktlinjerna på sidan 10 att: ”Vid naturskyddade områden ska 

skyddsavstånd vara av sådan omfattning att besökarens naturupplevelse inte påverkas 

negativt med tanke på bl a buller. I naturområden med områdesskydd som inte redan är 

bullerpåverkade p.g.a. exempelvis närhet till allmänna vägar är ljudkvalitén att betrakta som 

särskilt värdefull. Därmed ska Naturvårdsverkets riktvärden för områden med lågt 

bakgrundsljud följas i sådana områden.” 

Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för ljud från vindkraftverk i områden för friluftsliv 

(t ex naturreservat) och i områden där lågt bakgrundsljud utgör en viktig kvalitet och naturliga 

ljud dominerar. Ljud från vindkraftverk bör i sådana områden inte överskrida riktvärdet 35 

dBA. 

Bolaget anger i ansökan (MKB sid 140) att de kumulativa effekterna av buller från etapp 1 

och 3 innebär att ljudnivåerna i Svartlidens och Roklidens naturreservat kommer att 

överskrida 45 dBA och för Lill-Flötubergets naturreservat beräknas ljudnivån nå upp till 45 

dBA. 

De negativa effekterna av tekniskt ljud/buller i dessa naturområden avsedda för friluftsliv 

behöver därför regleras i villkor för att säkerställa naturreservatens värde för naturupplevelser 

och friluftsliv. Stöd för detta finns i aktuella reservatsbeslut och de syften som där redovisas 

samt i Piteå kommuns vindbruksplan. 

Det är välkänt att buller påverkar både människor och vilda djur då det upplevs som störande 

och kan orsaka stress och ohälsa. Hittills har dessa problem främst funnits i bebodda miljöer 

men genom etableringen av vindkraft i Markbygden skapas tekniska ljud i tidigare ostörda 

naturmiljöer vilket även gäller närliggande naturskyddade områden. Därmed uppstår 

konsekvenser för djurlivet och naturreservatens besökskvaliteter skadas genom försämrade 

upplevelsevärden och förutsättningar för rekreation. 

Kompensation av förlorade värden 

En storskalig utbyggnad av vindkraft på det sätt som planeras i Markbygden leder till en 

omdaning av det nuvarande skogslandskapet med dess värden till ett industriellt landskap för 

elproduktion. Naturen kommer att påverkas och förutsättningarna för naturupplevelser, 

friluftsliv, jakt och sportfiske blir sämre. Samhällets genomförda satsningar och investeringar 

för att säkerställa viktiga natur-, kultur- och friluftsområden i Markbygden urholkas och 

minskar i betydelse då även dessa områden påverkas av vindkraftsutbyggnaden. Därför finns 

skäl att fundera över kompensationsåtgärder som kan ersätta förlusten av befintliga värden. 

I Tyskland blir det allt vanligare att det vid vindkraftsetablering ställs krav på kompensations-

åtgärder. I dag finns relativt få svenska exempel på kompensation men Botniabanans 

kompensationsåtgärder vid Umedeltat är ett. Göteborg anses vara en föregångskommun på 

området då man arbetar med kompensationsåtgärder i detaljplaner för att gottgöra förlorade 

natur- och rekreationsvärden när staden växer. 
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Bolaget föreslår i ansökan vissa kompensationsåtgärder, exempelvis uppsättning av 

informationsskyltar och grillplatser samt etablering av nya angöringspunkter till natur-

reservaten. Ett problem är att dessa åtgärder inte kompenserar för förlusten av natur-

upplevelser till följd av t ex ökat buller. Kompensation kan ske på olika sätt men åtgärderna 

bör vara långsiktiga och kan gå ut på att säkerställa, tillgängliggöra och utveckla natur- och 

friluftsområden med motsvarande värden på andra platser i kommunen. På så sätt ges boende 

möjlighet till alternativa utflyktsmål för naturvistelser där man kan jaga, plocka bär och 

svamp utan störningar. Bolaget redovisar dock inga sådana åtgärder i ansökan. 

Boende 

Hinderbelysning: 

Hinderbelysning kommer att påverka omgivningen och bolaget bör utreda möjligheterna och 

kostnaderna för att installera radarstyrning av hinderbelysningen eller siktsystem i hela eller 

delar av parken. För boende inom och i anslutning till vindkraftsparken skulle en lösning med 

något sådant system kunna minska påverkan på ett betydande sätt. 

 

Ljud: 

Bolaget skriver under kapitlet Ljud, och rubriken Åtgärder (i miljökonsekvensbeskrivningen, 

sid 141):  

-”För att uppfylla tillåtlighetsbeslutets bullervillkor måste ljudnivån till några områden med 

bostäder sänkas. Det finns flera olika sätt att mildra påverkan och säkra att uppställda villkor 

klaras. I en del fall uppger fastighetsägarna att byggnaderna inte nyttjas för bostadsändamål. 

Dessa byggnader omfattas därför inte av villkoret. 

Samråd med fastighetsägare har genomförts för att reda ut byggnadernas status. 

Verksamhetsutövaren åtar sig att uppfylla regeringens tillåtlighetsvillkor avseende buller. 

Detta kommer att ske genom någon av följande åtgärder eller genom en kombination av 

dessa, i samråd med berörda byggnadsägare: 

 

• Tekniska åtgärder på verk som sänker den avgivna ljudeffekten 

från vindkraftverken. Detta kan göras vid förhållanden som medför risk för att bullervillkoret 

annars skulle överskridas, t.ex. vid medvind, viss vindhastighet. 

• Inlösen av fastighet. 

• Undvika att uppföra vissa verk.” 

Miljö- och tillsynsnämnden menar att boende och fastighetsägare har tolkningsföreträde 

gällande byggnadernas status. 

Boende i Storgranliden, Önusberget, Flötuträsk kommer att påverkas av ljud, hinderbelysning 

samt visuellt helt omgärdas av föreslagna vindkraftverk. 

Kulturmiljö 

Bebyggelse inom och i anslutning till utredningsområdet 

Inom Etapp 3 finns få bebyggelsemiljöer eller lämningar av sådana. I anslutning till älv-

dalarna Rokån och Åbyälven som utgör etappens gränser, finns en rad småskaliga 

bebyggelsemiljöer och byar omgivna av brukad jordbruks- och skogsmark och värdefulla 

slåttermyrar. Främsta miljön inom Etapp 3 är bebyggelse och kulturmiljöer i anslutning till 

väg 559 mellan Ersträsk och Lillforsberget. Vägen utgör en klassificerad värdefull vägmiljö. 
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Många av de småskaliga gårdsmiljöerna i anslutning till utredningsområdet har tillkommit 

sedan koloniseringen från och med sent 1700-tal, är väl bevarade och brukas på olika sätt 

idag. Deras kulturhistoriska värden är främst av upplevelse- och pedagogisk karaktär - 

förutom deras värde för individen. De levandegör historiska samhällsmönster och levnads-

villkor. De är därför mer känsliga för vindbrukets landskapliga påverkan i jämförelse med 

fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar, vars betydelse i högre utsträckning finns 

i lämningens dokumentvärde.  

 

Att bebyggelseområdena underhålls och används på olika sätt är en förutsättning för att de ska 

bestå i framtiden. Risken för att området avfolkas, som en följd av inlösen eller påverkan på 

boendemiljöer i övrigt, innebär en risk för att de kulturmiljöer som idag används på sikt 

försvinner helt. Detta ger en stor påverkan på den ålderdomliga bebyggelsestrukturen och de 

historiska byorganisationerna, och en stor negativ påverkan på kulturmiljön ur ett lokalt 

perspektiv. Då ansökan endast presenterar en så kallad boxmodell är det svårt att avgöra hur 

etableringen kommer att påverka möjligheterna att bo och verka i närliggande bebyggelse-

områden. Det är med hänsyn till skyddsavstånd för boende och kulturmiljöernas bevarande 

viktigt att söka kunna samexistera med fast- och fritidsboende på de platser som ligger i och i 

anslutningen till etappen. För att dessa byamiljöer ska kunna bevaras krävs att Bolaget i första 

hand söker andra lösningar än inlösen samt att hänsynsavstånd upprättas som möjliggör 

acceptabla boendeförhållanden för de som bor i och brukar kulturmiljöerna. 

 

I miljökonsekvensbeskrivningen anges väg 559 som förbinder Ersträsk och Lillforsberget 

(Värdefulla vägmiljöer i Norrbottens och Västerbottens län) och som sträcker sig genom 

utredningsområdet som värdefull. Omkring denna liksom mot kulturmiljöerna längs Rokåns 

och Åbyälvens dalgångar krävs att tydliga hänsynsområden fredas. Sammanhållen vindkrafts-

park med få i anspråk tagna kulturmiljöer och landskapsenheter, dvs tydlig avgränsning av 

etappen vilket lämnar största möjliga kulturmiljöer opåverkade, ska eftersträvas.  

 
Landskapet inom Markbygden Etapp 3  

Markbygden Etapp 3 innehåller en serie höjdryggar utsträckta i sydost-nordvästlig riktning. 

Över liderna höjer sig några karaktäristiska berg – Stor-Flötuberget, Lill-Flötuberget 

(naturreservat), Lillforsberget, Storgranliden och Önusberget. Området är beläget mellan 

Rokåns dalgång mot norr och, till största delen, Åbyälven i söder, två karaktäristiska älvar till 

vilka skyddsvärd natur är kopplad.  

Områdets karaktär 

Höjdryggarna är präglade av skogsbruk växlande med orörda enklaver med mera småskaligt 

bruk av skog och mark kopplat till bebyggelse och byar.  

 
Särskilda områden 

Mest utmärkande är älvdalarna där Rokån utgör gräns mellan Markbygden Etapp 1 och 3 och 

Åbyälven utgör gräns mot söder, område för vindkraft vid Storgranliden undantaget.  

Rokån mellan Gårdsmyran och Rökmyran har vildmarksprägel och höga naturvärden med 

Svartlidens naturreservat och domänreservatet Roka viltvatten som särskilt utmärkande och 

för friluftslivet värdefulla delar. 
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Åbyälven har en helt unik prägel med sitt meandrande lopp i terrängens lågpartier. Dalgången 

mellan Lillforsberget och Klubbfors är i stort sett opåverkad. Åbyälven har ett högt skydds-

värde och är skyddad både i EUs nätverk av skyddad miljö, Natura 2000, och i miljöbalkens 4 

kap 6 §. Skälen som gör älven så skyddsvärd är dels dess unika laxstam men också dess 

vildmarkskaraktär. Åbyälven rinner till stora delar genom helt obebyggda trakter och har en 

tydlig karaktär av vildmarksälv. 

Delområden förstorar exploateringens grad av intrång 

Markbygden Etapp 3 avgränsar två delområden, dels liderna mellan Rokån och Åbyälven dels 

enklaven vid Storgranliden. 

Uppdelningen i delområden vilka bryter kommunikationsstråk och landskapliga enheter, 

innebär att utsträckningen och den i realiteten av vindkraftsparken påverkade ytan blir 

väsentligt större än etappens totalyta. Sett till landskapet och det visuella intrånget förstoras 

påverkad yta i oproportionerlig omfattning om delarna Storgranliden och Högbrännet sydväst 

om Åbyälven innefattas i parklayouten. 

 

De sammanvägda konsekvenserna som en vindkraftsetablering skulle innebära för bebyggelse 

och boende samt respekten för landskapet som helhet motiverar borttagandet av enklaven 

Storgranliden. 
 

Kumulativa effekter:  

Den ram som Tillåtligheten för vindkraft i Markbygden ger innebär att landskapet mellan Lill-

Piteälven och Åbyälven i nord-sydlig utbredning och mellan Kalahatten och Dubblabergen i 

öst-västlig riktning helt kan komma att domineras av vindkraftverk. Inneslutna i det stora 

området finns tydliga strukturer och utmärkande landskapliga enheter som utmejslats och 

namngivits under långa tidsrymder. Vindkraftsparkens föreslagna storlek riskerar att 

överflygla och reducera platsernas och de landskapliga enheternas betydelse. Landskapets 

identitet riskerar att förloras till förfång för människors orientering och identitet. 

 
Sammanfattning Markbygden Etapp 1-3 

Europeiska Landskapskonventionen: 

Den Europeiska Landskapskonventionen anger som mål att sträva efter kvalitativa landskap. 

Det betyder att naturens och kulturlandskapets innehåll och värden ska respekteras. Resurs-

utnyttjande som vindkraft ska inordnas i landskapliga strukturer – dalgångar, höjdsträck-

ningar, trakter – och kunna identifieras i förhållande till betydelsebärande enheter som byar, 

kända landmärken, namngivna områden samtidigt som produktion och högt resursutnyttjande 

kan utföras. Landskapet är en gemensam tillgång och ett gemensamt ansvar. 

 

Enligt den Europeiska Landskapskonventionens definition ska landskap förstås som helheter 

och får då sitt rätta värde. Landskap kan inte förstås som ’bild’; ’landskap’ är innehåll och 

summa av värden.  

 

Människan är medskapande och ansvarig. Allt nyttjande och bruk av landskap ska eftersträva 

tydlighet, visa respekt för landskapliga strukturer och utgå från de uppfattningar de människor 

som bebor landskapet själva definierar (demokratisk aspekt). 
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Vindkraftsparken Markbygden Etapp 3 måste kunna inordnas i och respektera landskapliga 

strukturer. 

 
Beslutsunderlag, Etapp 3 

Arbetsutskottets protokoll 2016-01-12 § 25 

Bolagets inskickade tillståndsansökan med tillhörande handlingar 

15ECOS411-20   1 MB3 Ansökan 140709 

15ECOS411-21   2 MB3 Bilaga 2 MKB 141124 

15ECOS411-22   3 Yttrande fr Piteå kommun 140919 

15ECOS411-23   4 Yttrande fr Piteå kommun 141212 

15ECOS411-24   5 Yttrande fr Piteå kommun 151110 

15ECOS411-25   6 Begäran om komplettering av ansökan för etapp 3, 140922 

15ECOS411-26   7 Begäran om komplettering av ansökan för etapp 3, 150218 

15ECOS411-27   8 Begäran om komplettering av ansökan för etapp 3, 150917 

15ECOS411-28   9 MB3 Bilaga 4 Hänvisning av kompletteringar 141124 

15ECOS411-29   10 Skr från bolaget ang komplettering 150227 

15ECOS411-30   11 Skr från bolaget ang komplettering 150305 
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§ 26 

Delegationsbeslut 
Dnr 15MSN1 

 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

 

Ärendebeskrivning  

Förvaltningen Samhällsbyggnad samt i vissa fall nämndens ordförande har i enlighet med sin 

delegationsrätt och under vissa förutsättningar, lämnat tillstånd/godkännande, beviljat 

respektive avslagit ansökningar och avgivit yttranden inom nedanstående verksamheter: 

 

Avlopp 

Slam, sopor 

Livsmedel 

Serveringstillstånd 

Övriga yttranden och tillstånd 

 

Beslutsunderlag 

15MTN101-2  Beslut tillfällig förändring av öppettid Järnspisen 

15MTN104-1 Beslut om återkallelse av serveringstillstånd, på egen begäran från 

Chiliköket 

15MTN109-2 På egen begäran återkallelse av serveringstillstånd, Café Röda Lyktan 

15MTN103-2 Beslut tillfälligt serveringstillstånd för Betongtech Sverige AB vid 

Lindbäcksstadion under SM-veckan 

15MTM112-124 Beslut tillfälliga serveringstillstånd Pite havsbad, ordförande Bengt Ek. 

 Tillstånden återfinns under repektive ärende. 

15MTN105-3 Tillfälligt serveringstillstånd för allmänheten på Stadsberget SM-veckan, 

Afterski Team Norrland 

15MTN125-3 Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, Mässhallen (Rivierahallen), 

SM-tävling X-trail, Cykelcross 

Delegationsbeslut ECOS 2015-11-21—2016-01-03 
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§ 27 

Delgivningsärenden 
Dnr 15MSN4 

 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning  

Anmäls för miljö- och tillsynsnämndens kännedom enligt nedan: 

 

Beslutsunderlag 

 M 180-14 Slutligt beslut om arbeten på fastigheten Kallträsk 1:1 

 M 415-14 Slutligt beslut om muddring av inseglingsrännan till Rosviks småbåtshamn 

och breddning av befintlig pir 

 M 1423-14 Ändring miljöprovningsdelegationens beslut om uppförande och drift av 

440 vindkraftverk inom Etapp 2 

 M 1423-14 Aktbilaga Länsstyrelsens yttrande 2015-06-05 vindkraftverk etapp 2 

Markbygden  

 M 1423-14 Aktbilaga Advokatfirman Åberg & Co uttalande vindkraftverk etapp 2 

Markbygden  

 M 1423-14 Aktbilaga Länsstyrelsens Yttrande 2015-04-23 vindkraftverk etapp 2 

Markbygden  

 M 1357-15 Avslag överklagande Strandskyddsdispens för enbostadshus på fastigheten 

Piteå Jävre 39:1 

 M 1357-15 Aktbilaga Strandskyddsdispens för enbostadshus på fastigheten Piteå Jävre 

39:1 

 M 527-99 och M 1512-15 Ändringstillstånd tillfällig produktionsökning av 

sulfatmassa vid Munksunds pappersbruk 

 M 527-99 och M 1512-15 Deldom gällande prövotid tillstånd till produktion vid 

Munksunds pappersbruk 

 M 1786-15 Ändring av villkor gällande anläggande av fiskväg m.m. vid Lillpite 

kraftstation 

 Delgivningar ECOS 2015-11-21--2016-01-03 
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§ 28 

Delgivningsärenden - protokoll 
Dnr 15MSN5 

 

Beslut 

Nedanstående delgivningar läggs till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning  

Delgivningar av protokoll anmäls för miljö- och tillsynsnämndens kännedom enligt nedan. 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 346 Avsägelse av politiska uppdrag, Ann-

Louise Hagström (MP) 
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§ 29 

Informationsärenden 
Dnr 16MTN3 

 

Ärendebeskrivning  

 Johan Wirtala, avdelningschef för Fysisk planering, informerar om förvaltningens 

arbete med obligatorisk ventilationskontroll (OVK). 

 Mikael Ferm, enhetschef för Miljö och hälsoskydd, informerar om uppföljningen av 

alkoholtillståndet i Mässhallen (Halloweenpartyt). 

 

 

 


