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§ 30 
 

Val av justerare 

Diarienr 16MTN1 
 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden utser Jonas Vikström (S) till justerare och fastställer att justering 

sker den 19 februari kl. 13 hos Staben, Samhällsbyggnad. 

Ärendebeskrivning 

Nämndsekreteraren föreslår Jonas Vikström (S) som justerare och att justering sker den 19 

februari kl. 13 hos Staben, Samhällsbyggnad. 
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§ 31 
 

Förvaltningschefen informerar 

Diarienr 16MTN2 
 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Thomas Sundqvist informerar kort om verksamheterna inom 

Samhällsbyggnad. 
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§ 32 
 

Internkontrollplan 2016 

Diarienr 15MTN108 
 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden godkänner förslag till Internkontrollplan för år 2016. 

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. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2016-02-09 § 32 

15MTN108-1 Internkontrollplan 2016 MTN 

15MTN108-2 Presentation Internkontrollprogram 2016 MTN 
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§ 33 
 

Lägesrapport EU-projekt 2015 

Diarienr 16MTN13 
 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden godkänner lägesrapporten över de EU-projekt som Samhälls-

byggnad är involverad i. 

Ärendebeskrivning 

Enligt riktlinjer för EU-arbetet inom miljö- och tillsynsnämndens ansvarsområde ska en 

sammanställning av förvaltningens EU-arbete rapporteras till nämnden årligen. 

 

Inom miljö- och tillsynsnämndens ansvarsområde pågår inga EU-projekt och inga 

ansökningar har gjorts under 2015. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2016-02-09 § 33 

15MTN13-1 Riktlinjer för EU-arbetet 

Protokollsutdrag Miljö- och tillsynsnämnden 2015-02-26 §13 Riktlinjer för EU-arbetet inom 

MTN 
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§ 34 
 

Förslag till nya lokala föreskrifter för människors hälsa och miljö 

Diarienr 15MTN84 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden 

1. godkänner ändringarna och tilläggen för de lokala föreskrifterna för att skydda människors 

    hälsa och miljö. 

2. förkortar föreskriftsnamnet till Lokala hälsoskyddsföreskrifter. 

3. lämnar föreskriften till kommunfullmäktige för antagande. 

Ärendebeskrivning 

Under flera somrar i rad har störningar uppstått från gatumusikanter i centrala Piteå. För att 

bland annat förebygga sådana störningar gav nämnden 2015-10-22 (§ 92) förvaltningschefen i 

uppdrag att ta fram ett förslag till nya föreskrifter för människors hälsa och miljö. 

 

Piteå kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö uppdaterades 

senast år 2000. 

 

Samhällsbyggnad skickade i december 2015 ut en remiss till elva instanser som anses vara 

berörda av ändringarna. Av dessa elva har sex instanser svarat och gett synpunkter på 

innehållet. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2016-02-09 § 34 

15MTN84-1 Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Piteå kommun 

15MTN84-2 Kartbilaga Lokal hälsoskyddsföreskrift 
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§ 35 
 

Motion för yttrande om städning i kommunens skolor 

Diarienr 15MTN96 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden bedriver ett kontinuerligt tillsynsarbete över inomhusmiljön i 

skolor och gör inspektioner i den mån resurserna tillåter. Att enbart kontrollera städning varje 

år gör att andra aspekter som exempelvis buller i skolmiljön måste prioriteras bort. 

  

Miljö- och tillsynsnämnden har 2015-12-14 förelagt utbildningsnämnden att komma in med 

en åtgärdsplan för de brister som konstaterats. Åtgärdsplanen ska enligt föreläggandet vara 

inlämnad till enheten för miljö och hälsa senast 2016-03-31. 

Ärendebeskrivning 

Skolpartiet i Piteå har genom Anders Nordin, Niklas Dimeus och Petra Fojtikova skickat en 

motion om årlig dammkontroll i kommunens skolor. I motionen påstås det bland annat att 

enheten för miljö och hälsa inte har gjort kontroller i skolorna innan folkhälsomyndighetens 

projekt om inomhusmiljö i skolor startade 2014. 

  

Skolpartiet yrkar att: 

 Enheten för miljö och hälsa ska genomföra årliga kontroller av städningen på 

kommunens skolor enligt Folkhälsomyndighetens råd. 

 Enheten för miljö och hälsa ska använda sig av de sanktionsmöjligheter som finns för 

att skolorna genomför städning som Folkhälsomyndigheten har angivit i sina råd. 

  

Enheten för miljö och hälsa har utfört tillsyn på skolor i många år. Projektet från 

folkhälsomyndigheten angående inomhusmiljön i skolorna var en fördjupning i området. Den 

tillsyn som vanligtvis bedrivs kan fokusera på olika områden vid olika tillfällen, exempelvis 

buller, ventilation, städning och materialval på möbler. Tillsynstiden som skolorna betalar för 

varje år räcker inte till för att göra ett lika omfattande projekt varje år. Därför väljs olika 

områden ut vid varje inspektion. Sett över några år ska alla områden vara inspekterade. 

  

Anledningen till att enbart hälften av skolorna inspekterades i samband med projektet var att 

inspektionerna krävde betydligt mer tid än en normal kontroll och att resurserna inte räckte till 

för att inspektera samtliga skolor. Då utbildningsförvaltningen har ansvaret för samtliga 

kommunala skolor ansågs de 17 skolor som inspekterades kunna representera skolmiljön i 

Piteå kommun i stort. 

  

Sammanställningen av projektet visade att inomhusmiljön i skolorna inte var tillfredsställande 

och rutiner samt städfrekvens behövde förbättras. Ett föreläggande att komma in med en 

åtgärdsplan har därför lagts på utbildningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2016-02-09 § 35 

15MTN96-1 Motion för yttrande Årlig dammkontroll i kommunens skolor 
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§ 36 
 

Föreläggande med vite att forsla bort båt och båtvagn 

Diarienr 2015-000703 
 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden förelägger Johan Lundin, med personnummer 810107-3552, att: 

 

vid vite av 15 000 kr, senast 4 veckor efter delgivning forsla bort sin utbrända båt samt 

båtvagnen den står på, från fastigheten Sikfors 5:40, till en avfallsanläggning som kan ta hand 

om avfallet. Kvitto från avfallsanläggningen ska skickas in till enheten för miljö och hälsa 

senast 7 veckor efter båten har lämnats. 

 

Detta beslut ersätter tidigare beslut om föreläggande med delegationsnummer 2015-296. 

 

Miljö- och tillsynsnämnden fattar beslutet med stöd av Miljöbalken (1998:808) 15 kap, 30 § 

samt 26 kap 9, 14 och 21§§. 

Yrkanden 

Ivar Gustafsson (FP) och Catrin Gisslin (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Ärendebeskrivning 

Johan Lundin äger en utbränd båt och en båtvagn som står i vägkorsningen på fastigheten 

Sikfors 5:40. Båten har stått där sedan i mitten på maj 2015. 

 

Polisen har i maj underrättat honom att han är ansvarig för att forsla bort båten. Enheten för 

miljö- och hälsoskydd har kontaktat Johan Lundin ett flertal gånger och påtalat att båten 

måste forslas bort, men utan resultat. Den 23 september 2015 skrev miljö- och hälsoskydd ett 

föreläggande om att forsla bort båten inom 4 veckor. Johan tog emot föreläggandet den 17 

november 2015, enligt mottagningsbeviset. Båten stod den 20 januari 2016 fortfarande kvar 

på fastigheten. 

 
Motivering 

Enheten för miljö- och hälsoskydd i Piteå kommun bedömer att den utbrända båten räknas 

som nedskräpning, då den är vanprydande och allmänheten har tillträde och insyn till platsen. 

Båten som står i naturen har en negativ inverkan på miljön, då farliga ämnen kan spridas och 

djur kan skadas. 

 

Johan Lundin har vid ett flertal tillfällen lovat att forsla bort båten. Då föreläggandet inte 

efterlevs anser miljö- och tillsynsnämnden att ett föreläggande med vite är nödvändigt. 
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Information om avgifter 

För enhetens handläggning i ärendet tas en timavgift ut som baseras på den tid som lagts ned 

på till exempel tillsynsbesök, upprättande av skrivelser, telefonsamtal med mera. Avgift för 

tillsyn enligt miljöbalken tas ut enligt beslut från kommunfullmäktige (2015-11-16 § 273). 

Beslut om avgift fattas separat. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2016-02-09 § 36 
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§ 37 
 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, 

Restaurangen Pite Havsbad 

Diarienr 15MTN112 

 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden beviljar ansökan från Swedish Lapland DMC AB, med 

organisationsnummer 559035-4865, om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för 

servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker i restaurangen, enligt 

ritning PH 1b. 

  

Serveringstillståndet gäller dagligen kl. 11 – 02 samt juldagen, annandag jul, nyårsafton och 

trettondagsafton kl. 11 – 03. 

  

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

2010:1622). 

Ärendebeskrivning 

Swedish Lapland DMC AB 559035-4865, Pite Havsbad, 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, enligt ritning 

PH 1b, dagligen 11.00 – 02.00 samt juldagen, annandag jul, nyårsafton och trettondagsafton 

11.00 – 03.00. 

  

Detta ärende återremitterades från nämnden 2016-01-19 på grund av förändrad verksamhet. 

Pite Havsbad har återkallat ansökan för Casinot. Se utredning 2016-01-25, dnr 15MTN112. 

  

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

transaktioner är utredda enligt utredning 2015-12-14, dnr 15MTN112-2. De har en fullständig 

meny. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2016-02-09 § 37 

15MTN112-1 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, Restaurang Pite 

Havsbad och Casinot 

15MTN112-4 Ritning PH 1b, Restaurang 

15MTN112-2 Utredning stadigvarande tillstånd att servera alkoholdrycker för allmänheten 

för Pite Havsbad 

15MTN112-3 Utredning ny verksamhet 
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§ 38 
 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, 

Cafébar Foajén 

Diarienr 15MTN113 

 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden beviljar ansökan från Swedish Lapland DMC AB, med 

organisationsnummer 559035-4865, om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för 

servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker i kafébar och reception, 

enligt ritning PH 2b. 

  

Serveringstillståndet gäller dagligen kl. 11 – 02 samt juldagen, annandag jul, nyårsafton och 

trettondagsafton kl. 11 – 03. 

  

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

2010:1622). 

Ärendebeskrivning 

Swedish Lapland DMC AB 559035-4865, Pite Havsbad, 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 kafébar och reception, enligt 

ny ritning PH 2b, dagligen 11.00 – 02.00 samt juldagen, annandag jul, nyårsafton och 

trettondagsafton 11.00 – 03.00. 

  

Ingången till Pite Havsbad kommer att byggas om, det blir bemannat vid entrén så alla som 

ska in i hotellet och badet, möts av personal direkt vid ingången. 

  

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

transaktioner är utredda enligt utredning 2015-12-14, dnr 15MTN112-2. Detta ärende 

återremitterades från nämnden på grund av förändrad verksamhet. Se utredning 2016-01-25, 

dnr 15MTN112-3. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2016-02-09 § 38 

15MTN113-1 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, Cafébar Foajén 

15MTN113-4 Ritning PH 2b, Foajén 
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§ 39 
 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, 

Trapper Cliff 
Diarienr 15MTN114 

 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden beviljar ansökan från Swedish Lapland DMC AB, med 

organisationsnummer 559035-4865, om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för 

servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker i Trapper Cliff enligt 

ritning PH 2. 

 

Serveringstillståndet gäller dagligen kl. 11 – 02 samt juldagen, annandag jul, nyårsafton och 

trettondagsafton kl. 11 – 03. 

 

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

2010:1622). 

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 15MTN112-2. De kommer att 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2016-02-09 § 39 

15MTN114-1 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, Trapper Cliff 

15MTN114-3 Ritning PH 2, Trapper 

  



 

Miljö- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 16 (31) 

Sammanträdesdatum  

2016-02-16  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 40 
 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, 

Bistro - med tillhörande uteservering 

Diarienr 15MTN115 

 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden beviljar ansökan från Swedish Lapland DMC AB, med 

organisationsnummer 559035-4865, om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för 

servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker i Bistro med tillhörande 

uteserve-ring enligt ritning PH 3 och PH 3B. 

 

Serveringstillståndet gäller dagligen kl. 11 – 02 samt juldagen, annandag jul, nyårsafton och 

trettondagsafton kl. 11 – 03. 

 

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

2010:1622). 

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, sprit-

drycker 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 

trettondagsaf-ton 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 15MTN112-2. De kommer att 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2016-02-09 § 40 

15MTN115-1 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, Bistro - med 

tillhörande uteservering 

15MTN115-3 Ritning PH 3 och PH 3B, Bistro med uteservering 

 

 

  



 

Miljö- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 17 (31) 

Sammanträdesdatum  

2016-02-16  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 41 
 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, 

Äventyrsbadet - Badet, Tikibar, Relaxen 

Diarienr 15MTN116 

 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden beviljar ansökan från Swedish Lapland DMC AB, med 

organisationsnummer 559035-4865, om 

 

1. stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för servering av starköl, vin, 

spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker i Tikibaren och Relaxen (på övre plan i 

Äventyrsbadet), enligt ritning PH 3B, dagligen kl. 14 – 21. 

 

2. stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap i i Tikibaren och Relaxen (på övre 

plan i Äventyrsbadet) dagligen kl. 11 – 02 samt juldagen, annandag jul, nyårsafton och 

tretton-dagsafton kl. 11 – 03. 

 

Miljö- och tillsynsnämnden återremitterar den del av ansökan som avser serveringstillstånd 

för sittplatserna på nedre plan i Äventyrsbadet, med hänvisning till att nämnden vill utreda 

ansökan ur ett barnperspektiv. 

  

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

2010:1622). 

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, sprit-

drycker 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 

trettondagsaf-ton 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 15MTN112-2. De kommer att 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2016-02-09 § 41 

15MTN116-1 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, Äventyrsbadet - 

Badet, Tikibar, Relaxen 

15MTN116-3 Ritning PH 3B, Äventyrsbadet 

 

 

  



 

Miljö- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 18 (31) 

Sammanträdesdatum  

2016-02-16  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 42 
 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, 

Skeppet - Entréplan, Elof, Uteservering 

Diarienr 15MTN117 

 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden beviljar ansökan från Swedish Lapland DMC AB, med 

organisationsnummer 559035-4865, om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för 

servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker på nedre och övre plan i 

Skeppet, uteserveringen samt Kupolen, enligt ritning PH 4. 

 

Serveringstillståndet gäller dagligen kl. 11 – 02 samt juldagen, annandag jul, nyårsafton och 

trettondagsafton kl. 11 – 03. 

 

Miljö- och tillsynsnämnden återremitterar den del av ansökan som avser serveringstillstånd 

för sittplatserna i serveringsdelen inne i Leklandet, med hänvisning till att nämnden vill utreda 

ansökan ur ett barnperspektiv. 

 

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

2010:1622). 

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, sprit-

drycker och andra jästa alkoholdrycker i Skeppet, Entréplan, Elof, uteserveringen, enligt rit-

ning 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 15MTN112-2. De kommer att 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2016-02-09 § 42 

15MTN117-1 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, Skeppet - 

Entréplan, Elof, Uteservering 

15MTN117-3 Ritning PH 4, Skeppet 

 

 

  



 

Miljö- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 19 (31) 

Sammanträdesdatum  

2016-02-16  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 43 
 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, 

Tavernan - med tillhörande uteservering 

Diarienr 15MTN118 

 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden beviljar ansökan från Swedish Lapland DMC AB, med organisat-

ionsnummer 559035-4865, om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för servering 

av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker i Tavernan med tillhörande uteser-

vering, enligt ritning PH 5. 

 

Serveringstillståndet gäller dagligen kl. 11 – 02 samt juldagen, annandag jul, nyårsafton och 

trettondagsafton kl. 11 – 03. 

 

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

2010:1622). 

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, sprit-

drycker 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 15MTN112-2. De kommer att 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2016-02-09 § 43 

15MTN118-1 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, Tavernan - med 

tillhörande uteservering 

15MTN118-3 Ritning PH 5, Tavernan 

 

 

  



 

Miljö- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 20 (31) 

Sammanträdesdatum  

2016-02-16  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 44 
 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, 

Golfrestaurangen - med uteservering 

Diarienr 15MTN119 

 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden beviljar ansökan från Swedish Lapland DMC AB, med 

organisationsnummer 559035-4865, om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för 

servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker i Golfrestaurangen med 

tillhörande uteservering, enligt ritning PH 6. 

 

Serveringstillståndet gäller dagligen kl. 11 – 02 samt juldagen, annandag jul, nyårsafton och 

trettondagsafton kl. 11 – 03. 

 

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

2010:1622). 

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, sprit-

drycker och andra jästa alkoholdrycker i Golfrestaurangen med tillhörande uteservering, 

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

trettondags-afton 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 15MTN112-2. De kommer att 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2016-02-09 § 44 

15MTN119-1 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, 

Golfrestaurangen - med uteservering 

15MTN119-3 Ritning PH 6, Golfrestaurangen 

 

 

  



 

Miljö- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 21 (31) 

Sammanträdesdatum  

2016-02-16  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 45 
 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, 

Rivierahallen/Pitemässan 

Diarienr 15MTN120 

 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden noterar att ägaren har återkallat sin ansökan om serverings-

tillstånd för Rivierahallen. 

Ärendebeskrivning 

Swedish Lapland DMC AB 559035-4865, Pite Havsbad, har återkallat sin ansökan om 

pausservering till allmänheten enligt 8 kap 2 § Alkohollagen (SFS 2010:1622) i Rivierahallen. 

De har ett tillfälligt serveringstillstånd där till 2016-02-19, därefter kommer ingen 

alkoholservering att erbjudas där. 

 

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

transaktioner är utredda enligt utredning 2015-12-14, dnr 15MTN112-2. Detta ärende 

återremitterades från nämnden på grund av förändrad verksamhet. Se utredning 2016-01-25, 

dnr 15MTN112-3. Ansökan återkallas av ägarna. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2016-02-09 § 45 

 

 

  



 

Miljö- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 22 (31) 

Sammanträdesdatum  

2016-02-16  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 46 
 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, 

Kongressen - foajén 

Diarienr 15MTN121 

 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden noterar att ägaren har återkallat sin ansökan om serverings-

tillstånd för Foajén vid Kongressen. 

Ärendebeskrivning 

Swedish Lapland DMC AB 559035-4865, Pite Havsbad, har återkallat sin ansökan om 

pausservering till allmänheten enligt 8 kap 2 § Alkohollagen (SFS 2010:1622) i foajén vid 

Kongressen. De har ett tillfälligt serveringstillstånd där till 2016-02-19, därefter kommer 

ingen alkoholservering att erbjudas där. 

 

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

transaktioner är utredda enligt utredning 2015-12-14, dnr 15MTN112-2. Detta ärende 

återremitterades från nämnden på grund av förändrad verksamhet. Se utredning 2016-01-25, 

dnr 15MTN112-3. Ansökan återkallas av ägarna. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2016-02-09 § 46 

 

 

 

 

 

 

  



 

Miljö- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 23 (31) 

Sammanträdesdatum  

2016-02-16  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 47 
 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap, 

Rivierahallen/Pitemässan 

Diarienr 15MTN122 

 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden noterar att ägaren har återkallat ansökan för Rivierahallen. 

Ärendebeskrivning 

Swedish Lapland DMC AB 559035-4865, Pite Havsbad, har återkallat sin ansökan om 

stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap enligt 8 kap 2 § Alkohollagen (SFS 

2010:1622) i Rivierahallen. De har ett tillfälligt serveringstillstånd där till 2016-02-19, 

därefter kommer ingen alkoholservering att erbjudas där. 

 

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

transaktioner är utredda enligt utredning 2015-12-14, dnr 15MTN112-2. Detta ärende 

återremitterades från nämnden på grund av förändrad verksamhet. Se utredning 2016-01-25, 

dnr 15MTN112-3. Ansökan återkallas av ägarna. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2016-02-09 § 47 

 

 

 

  



 

Miljö- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 24 (31) 

Sammanträdesdatum  

2016-02-16  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 48 
 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap, 

Strandfyren 

Diarienr 15MTN123 

 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden beviljar ansökan från Swedish Lapland DMC AB, med 

organisationsnummer 559035-4865, om stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap 

för servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker i Strandfyren med 

tillhörande uteservering, enligt ritning PH 8. 

  

Serveringstillståndet gäller dagligen kl. 11 – 02 samt juldagen, annandag jul, nyårsafton och 

trettondagsafton kl. 11 – 03. 

  

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

2010:1622). 

Förslag till beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden beviljar ansökan från Swedish Lapland DMC AB, med 

organisationsnummer 559035-4865, om stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap 

för servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker i Strandfyren med 

tillhörande uteservering, enligt ritning PH 8. 

  

Serveringstillståndet gäller dagligen kl. 11 – 02 samt juldagen, annandag jul, nyårsafton och 

trettondagsafton kl. 11 – 03. 

  

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

2010:1622). 

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 15MTN112-2. De kommer att 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2016-02-09 § 48 

15MTN123-1 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap, Strandfyren 



 

Miljö- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 25 (31) 

Sammanträdesdatum  

2016-02-16  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

15MTN123-3 Ritning PH 8, Strandfyren 

§ 49 
 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap, 

Konferenslokaler AVD. Våning 6 

Diarienr 15MTN124 

 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden beviljar ansökan från Swedish Lapland DMC AB, med 

organisationsnummer 559035-4865, om stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap 

för servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker i Konferensavdel-

ningen på vån 6, enligt ritning PH 9 b. 

  

Serveringstillståndet gäller dagligen kl. 11 – 02 samt juldagen, annandag jul, nyårsafton och 

trettondagsafton kl. 11 – 03. 

 

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

2010:1622). 

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, sprit-

drycker och andra jästa alkoholdrycker i konferensavdelningen på bottenplan och våning 6, 

enligt ritningar PH 9b och c, dagligen 11.00 – 02.00 samt juldagen, annandag jul, nyårsafton 

och trettondagsafton 11.00 – 03.00. 

 

De återkallar ansökan om serveringstillstånd för konferensavdelningarna på bottenplan, enligt 

ritning 9 c. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2016-02-09 § 49 

15MTN124-1 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap, 

Konferenslokaler AVD. Våning 6 

15MTN124-3 Ritning PH 9b, Konferensavdelning vån 6 

 

 

  



 

Miljö- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 26 (31) 

Sammanträdesdatum  

2016-02-16  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 50 
 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap, 

Isbrytaren Piteå Havsbad 

Diarienr 15MTN126 

 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden beviljar ansökan från Swedish Lapland DMC AB, med 

organisationsnummer 559035-4865, om stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap 

för servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker på Isbrytaren, enligt 

ritning PH 11. 

 

Serveringstillståndet gäller årligen från den 1 januari till och med den 30 april. Under denna 

period gäller serveringstillståndet dagligen kl. 11 – 02. 

 

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

2010:1622). 

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 på Isbrytaren enligt ritning PH 11, årligen under 

perioden 1 januari till 30 april, dagligen 11.00 – 02.00. 

 

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

transaktioner är utredda enligt utredning 2015-12-14, dnr 15MTN112-2. 

 

Sökande har ett fullgott restaurangkök i hotellet, Isbrytaren har uppvärmningskök. Sökande 

erbjuder en godkänd meny. Maten kommer att beredas i restaurangköket. Lokalens 

belägenhet utgör ur ordnings- och störningssynpunkt inget hinder för det sökta tillståndet. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2016-02-09 § 50 

15MTN126-1 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap, Isbrytaren 

Piteå Havsbad 

15MTN126-2 Utredning isbrytaren 

15MTN126-3 Ritning PH 11, Isbrytaren 

 

 

  



 

Miljö- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 27 (31) 

Sammanträdesdatum  

2016-02-16  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 51 
 

Delegationsbeslut 

Diarienr 16MTN8 
 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2016-02-09 § 51 

15MTN95-2 Beslut om erinran till Nodo Café och Bistro AB, Mikael Ferm 

16MTN8-2 Delegationslista alkoholärenden 161216-160120, Monica Lindberg  

16MTN8-3 Delegationslista ECOS 20160104--20160202 

 

 

  



 

Miljö- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 28 (31) 

Sammanträdesdatum  

2016-02-16  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 52 
 

Delgivningsärenden 

Diarienr 16MTN6 
 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2016-02-09 § 52 

16MTN6-1 M 1357-15 Avslag överklagande strandskyddsdispens Jävre 39:1 

16MTN6-3 Remiss till kommuner och länsstyrelser om tillämpning av EU:s varuförordning 

16MTN6-4 Info vägledning miljöbalkens regler asylboenden 

16MTN6-2 Delgivning beslut Flakaliden 

 

 

  



 

Miljö- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 29 (31) 

Sammanträdesdatum  

2016-02-16  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 53 
 

Delgivningsärenden protokoll 
Diarienr 16MTN7 
 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Handlingarna anmäls för miljö- och tillsynsnämndens kännedom enligt nedan. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2016-01-25 § 16 Månadsrapport november 2015 

Bilaga Kommunstyrelsen 2016-01-25 § 16 Månadsrapport nov 2015 

Protokollsutdrag KS 2016-01-25 § 27 Förändring av antalet stipendier i Piteå kommun 

 

 

  



 

Miljö- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 30 (31) 

Sammanträdesdatum  

2016-02-16  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 54 
 

Informationsärenden 

Diarienr 16MTN3 
 

Ärendebeskrivning 

 Information om tillsynsarbetet med miljöskyddsärenden. 

 Svar på interpellation om enskilda avlopp (16MTN9) 

Beslutsunderlag 

16MTN3-1 Presentation Miljöskyddstillsyn MTN 2016 

16MTN9-1 Interpellation 

16MTN9-2 Svar på interpellation 

 

 

  



 

Miljö- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 31 (31) 

Sammanträdesdatum  

2016-02-16  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 55 
 

Övriga frågor 

Diarienr 16MTN4 
 

Beslut 

1. Ordförande Stig Sjölund och övriga ledamöter hälsar Ellinor Sandlund (M) välkommen 

som ledamot i miljö- och tillsynsnämnden. 

 

2. Miljö- och tillsynsnämnden ger förvaltningschef Thomas Sundqvist i uppdrag att utreda 

och komma med förslag på om stipendier inom nämndens ansvarsområde ska upphöra 

eller finnas kvar. 

Ärendebeskrivning 

Alla nämnder har fått i uppdrag av kommunstyrelsen, 2016-01-25 § 27, att pröva om 

stipendier/priser inom respektive verksamhetsområde ska bestå. Om så är fallet ska detta 

motiveras och riktlinjer för stipendiet/priset ska upprättas. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2016-01-25 § 27 Förändring av antalet stipendier i Piteå kommun 

 

 


