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§ 75 
 

Förvaltningschefen informerar 

Diarienr 16MTN2 

 

 
Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Thomas Sundqvist och avdelningschef Johan Wirtala informerar kort om 

verksamheten på samhällsbyggnad. 
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§ 76 
 

Månadsrapport 

Diarienr 16MTN5 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden lägger månadsrapport för april 2016 till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefen presenterar månadsrapport för april 2016 för nämnden. 

 
Beslutsunderlag 

 Månadsrapport april MTN 
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§ 77 
 

Behovsutredning 2016 - 2018 Miljö- och hälsoskydd 

Diarienr 2016-000233 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden antar behovsutredningen för 2016-2018. 

 
Ärendebeskrivning 

Behovsutredning 2016-2018 omfattar all tillsyn och ändendehandläggning som ingår i miljö- 

och tillsynsnämndens uppdragsområde enligt reglementet. Inom samtliga delar ingår även in-

formation och rådgivning till verksamhetsutövare, kommuninvånare samt andra förvaltningar, 

avdelningar, enheter och myndigheter. 

 

Miljötillsynsförordningen (2011:13) förtydligar kommunens ansvar för tillsyn enligt miljö-

balken. Av den framgår att det ska finnas en aktuell behovsutredning som avser tre år och 

som ska ses över minst en gång varje år. Utifrån behovsutredningen ska tillsynsmyndigheten 

inför varje verksamhetsår göra en samlad tillsynsplan. Miljö- och tillsynsnämnden ska besluta 

om behovsutredning och tillsynsplan. 

 

Livsmedelslagstiftningen är gemensam inom EU och omfattas av centrala krav på att resurser 

för kontrollen ska finnas. Livsmedelskontrollen är till större delen avgiftsfinansierad och det 

innebär att den kontrolltid som nämnden tar betalt för ska levereras. Den operativa kontroll-

myndigheten ska ta fram en årlig kontrollplan. 

 

Enligt alkohollagen ska kommunerna upprätta en tillsynsplan för verksamheten som planeras 

under året. 

 

Behovsutredningen utgör ett underlag för att säkra resursbehovet. Det är även ett underlag för 

framtagandet av tillsynsplanen där eventuella prioriteringar ska framgå. 

 

Enhetens totala resursbehov har beräknats i behovsutredningen. Resultatet visar på ett 

underskott motsvarande 4,35 tjänster i förhållande till enhetens resurser idag. 

 
Beslutsunderlag 

 Behovsutredning Miljö- och hälsoskydd 2016-2018 

 Bilaga behovsutredning 2016 - 2018, miljö- och hälsoskydd, livsmedel 

 Bilaga behovsutredning 2016 - 2018, alkohol och folköl 
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§ 78 
 

Tillsynsplan för miljö- och tillsynsnämndens verksamhet 2016 

Diarienr 2016-000502 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden godkänner tillsynsplan 2016 för nämndens verksamhet enligt 

miljöbalken, livsmedelslagen, alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa 

receptfria läkemedel, lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa samt 

strålskyddslagen. 

 
Ärendebeskrivning 

Enheten för miljö- och hälsoskydd ska årligen ta fram en tillsynsplan för hela nämndens 

verksamhetsområde. Tillsynsplanen ska grundas på en flerårig behovsutredning som omfattar 

miljö- och tillsynsnämndens ansvarsområden. 

 

Enhetens förslag till tillsynsplan är uppdelad utifrån de ämnesgrupper och de arbetsuppgifter 

som respektive ämnesgrupp ansvara för: miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel samt alkohol och 

folköl. 

 

Tillsynsplanens prioriteringar är gjorda utifrån tillgängliga resurser samt enhetens mål. 

 
Beslutsunderlag 

 Tillsynsplan för miljö- och tillsynsnämndens verksamhet 2016 
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§ 79 
 

Uppdrag att revidera Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Piteå 

kommun 

Diarienr 15MTN84 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att revidera Lokala hälsoskydds-

föreskrifter för Piteå kommun. 

 
Ärendebeskrivning 

Enheten miljö- och hälsoskydd lämnade ett förslag på nya lokala hälsoskyddsföreskrifter till 

miljö- och tillsynsnämndens sammanträde 2016-02-16 för godkännande. Revideringen 

omfattade bland annat reglerna för gatumusik, djurhållning, spridning av gödsel, värme-

pumpar, eldning och camping. 

 

Miljö- och tillsynsnämnden beslutade 2016-02-16, § 34, att överlämna förslaget till 

kommunfullmäktige för antagande. 

 

Kommunfullmäktige antog 2016-04-18, § 103, Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Piteå 

kommun. Samtidigt lämnade fullmäktige ett uppdrag till miljö- och tillsynsnämnden att göra 

en översyn av föreskriften. 

 

Nämnden bör lämna uppdraget vidare till förvaltningen. 

 
Beslutsunderlag 

 Uppdrag att se över föreskrift, protokollsutdrag KF 2016-04-18 § 103 

 Antagen föreskrift: Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Piteå kommun 
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§ 80 
 

Uppdrag att revidera Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Piteå 

kommun 

Diarienr 16MTN60 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att revidera Allmänna lokala 

ordningsföreskrifter för Piteå kommun. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige reviderade 2016-04-18, § 104, Allmänna lokala ordningsföreskrifter för 

Piteå kommun. Samtidigt lämnade fullmäktige ett uppdrag till miljö- och tillsynsnämnden att 

göra en översyn av föreskriften. 

 

Nämnden bör lämna uppdraget vidare till förvaltningen. 

 
Beslutsunderlag 

 Uppdrag att revidera Allmänna lokala ordningsföreskrifter 

 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Piteå kommun 
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§ 81 
 

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, Hemma hos 

Niskas 

Diarienr 16MTN21 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden beviljar ansökan från Jenny Niska, 790121-0042, om stadig-

varande serveringstillstånd till allmänheten. 

 

Tillståndet gäller för servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker på 

serveringsstället Hemma hos Niskas, enligt ritning, med adress Peruddvägen 198 i Svensbyn. 

 

Serveringstillståndet gäller kl. 14 – 24 vid 30 tillfällen årligen och för maximalt 20 personer. 

Tillståndshavaren ska föranmäla serveringstillfällena senast 10 dagar innan servering kommer 

att ske. Föranmälan ska göras via e-post till alkoholhandläggare på Piteå kommun. 

 

Musik får inte spelas på uteverandan efter kl. 22 vid serveringstillfällena. 

 

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

2010:1622). 

 
Ärendebeskrivning 

Jenny Niska 790121-0042 har hos miljö- och tillsynsnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 

kap. 2 § alkohollagen (SFS 2010:1622) om att servera starköl, vin, spritdrycker och andra 

jästa alkoholdrycker till allmänheten på serveringsställe Hemma hos Niskas, enligt ritning, 

med adress Peruddvägen 198 i Svensbyn. Serveringstillståndet är avsett att gälla för max 20 

personer vid 30 tillfällen årligen. Serveringstider: 14:00 – 24:00. 

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. 

Det förekommer inget i dessa yttranden som negativt påverkar prövade personers lämplighet 

att inneha serveringstillstånd. Bolaget är momsregistrerat och har F-skatt. 

 

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

enligt gällande förordningar och livsmedelslagstiftning. Sökande erbjuder en godkänd meny. 

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

tillståndet. 

 

Sökanden har avlagt prov mot Folkhälsomyndigheten för att visa att hon har tillräckliga 

kunskaper om alkohollagstiftningen. Hon utbildades i Ansvarsfull alkoholservering i februari 

2016. 
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Lokaler som används för servering till allmänheten eller för servering till slutna sällskap ska 

vara lämpliga från brandsäkerhetssynpunkt, enligt alkohollagen 8 kap 16 §. Enligt räddnings-

tjänsten uppfyller serveringsstället dessa krav. 

 

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. 

  

Yrkanden 

Ivar Gustafsson (L) yrkar bifall till förslaget. 

 
Beslutsunderlag 

 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänhet o slutna sällskap, Niska 

 Utredning Hemma hos Niskas 

 Ritning Hemma hos Niskas 
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§ 82 
 

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, Pensionatet 

Diarienr 16MTN41 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden beviljar ansökan från Elisabeth Hellnér, 840330-7468, om 

stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten. 

 

Tillståndet gäller för servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker vid 

Pensionatet, Malmgatan 11, i serveringsrum, samlingssal, hall samt uteservering och inhägnad 

trädgård, enligt ritning. Serveringstillståndet gäller dagligen kl. 11 – 24. 

 

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

2010:1622). 

 
Ärendebeskrivning 

Elisabeth Hellnér, 840330-7468, har hos miljö- och tillsynsnämnden ansökt om tillstånd 

enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (SFS 2010:1622) om att servera starköl, vin, spritdrycker och 

andra jästa alkoholdrycker till allmänheten vid Pensionatet, Malmgatan 11, i servering, 

samlingssal, hall samt uteservering och inhägnad trädgård, enligt ritning 1. Serverings-

tillståndet är avsett att gälla dagligen 11 – 24. 

 

Bolaget och personer med betydande inflytande i bolaget är prövade hos skattemyndigheten, 

kronofogdemyndigheten och polismyndigheten. Det förekommer inget i dessa yttranden som 

negativt påverkar prövade personers lämplighet att inneha serveringstillstånd. Finansiering är 

visad och styrkt. Bolaget är arbetsgivar- och momsregistrerat och har F-skatt. 

 

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

som restaurangkök. Sökande erbjuder en godkänd meny. Lokalens belägenhet utgör ur 

ordnings- och störningssynpunkt inget hinder för det sökta tillståndet. 

 

Sökanden kommer att avlägga prov innan nämnden tar beslut, för att visa att hon har till-

räckliga kunskaper om alkohollagstiftningen. Elisabeth Hellnér och Moa Lundqvist kommer 

att delta i utbildning i Ansvarsfull alkoholservering under maj månad. 

 

Lokaler som används för servering till allmänheten eller ska vara lämpliga från brand-

säkerhetssynpunkt, enligt alkohollagen 8 kap. 16 §. Enligt räddningstjänsten uppfyller 

serveringsstället dessa krav. 

 

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. 
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Beslutsunderlag 

 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för allmänheten, Pensionatet 

 Utredning Pensionatet 

 Ritning Pensionatet 
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§ 83 
 

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, Ångbryggeriet 

Kök & Bar 

Diarienr 16MTN42 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden beviljar ansökan från Latitudo AB, 556974-8477, om stadig-

varande serveringstillståndtillstånd till allmänheten. 

 

Tillståndet gäller för servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker i 

restaurangen, festvåningen samt tillhörande uteservering vid Ångbryggeriet Kök & Bar, enligt 

ritning. Serveringstillståndet gäller dagligen kl. 11 – 01. 

 

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

2010:1622). 

 
Ärendebeskrivning 

Latitudo AB, 556974-8477, har hos miljö- och tillsynsnämnden ansökt om stadigvarande 

serveringstillståndtillstånd, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (SFS 2010:1622), om att servera 

starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten vid Ångbryggeriet 

kök och bar i restaurangen, festvåningen samt tillhörande uteservering, enligt ritning. 

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

 

Motivering 

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. Det förekommer inget i yttrandet från polis-

myndigheten som negativt påverkar prövade personers lämplighet att inneha serverings-

tillstånd. I remissvar från skattemyndigheten förekommer bolaget med fem betalnings-

uppmaningar de tre senaste åren på mindre belopp. I remissvar från kronofogdemyndigheten 

förekommer en av ägarna med ett skuldsaldo på ett mindre belopp samt 17 betalnings-

förelägganden, 4 aktuella ärenden och 13 avregistrerade. Efter samtal med personerna om vad 

detta berott på, vilka åtgärder som är vidtagna för att det inte ska hända igen samt att allt i 

dagsläget är betalt, bedömer miljö- och hälsoskydd att det inte påverkar det sökta tillståndet. 

 

Finansiering är visad och styrkt. Bolaget är arbetsgivar- och momsregistrerat och har F-skatt. 

 

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

som restaurangkök. Sökande erbjuder en godkänd meny. Lokalens belägenhet utgör ur 

ordnings- och störningssynpunkt inget hinder för det sökta tillståndet. 
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Två av ägarna och tillika styrelsemedlemmar har avlagt prov mot Folkhälsomyndigheten för 

att visa att de har tillräckliga kunskaper om alkohollagstiftningen. Sökande kommer att 

utbilda sig och sin personal i Ansvarsfull alkoholservering. 

 

Lokaler som används för servering till allmänheten eller för servering till slutna sällskap ska 

vara lämpliga från brandsäkerhetssynpunkt, enligt alkohollagen 8 kap 16 §. Enligt räddnings-

tjänsten uppfyller serveringsstället dessa krav. 

 

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

att sökanden och lokalen uppfyller alkohollagstiftningens krav och att ett stadigvarande 

serveringstillstånd till allmänheten kan meddelas. 

 
Beslutsunderlag 

 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, Latitudo, Ångbryggeriet 

Kök & Bar 

 Utredning Ångbryggeriet Kök och Bar 

 Ritning Ångbryggeriet Kök & Bar 
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§ 84 
 

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, Kust Hotell & Spa 

Diarienr 16MTN46 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden beviljar ansökan från Tage Restaurang AB, 559020-5836, om 

stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten. 

 

Tillståndet gäller för servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker vid 

Kust Hotell & Spa i Piteå. Servering kommer att ske i: 

 reception/lobby enligt ritning märkt ”Våning 0”, 

 konferensavdelning enligt ritning ”Våning 1”, 

 festvåning enligt ritning ”Våning 2”, 

 spa-avdelning med tillhörande uteterrass enligt ritning ”Våning 8”, 

 restaurang enligt ritning ”Våning 13”, 

 skybar med tillhörande uteterrasser enligt ritning ”Våning 14”. 

Serveringstillståndet gäller måndag – torsdag kl. 11 – 01 och fredag – lördag kl. 11 - 02. 

Under juni - augusti gäller tillståndet dagligen kl. 11 – 02. På juldagen, annandag jul, 

nyårsafton och trettondagsafton får servering ske kl. 11 – 03. 

 

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

2010:1622). 

 
Ärendebeskrivning 

Tage Restaurang AB 559020-5836 har hos miljö- och tillsynsnämnden ansökt om stadig-

varande serveringstillstånd enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (SFS 2010:1622) om att servera 

starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten vid Kust Hotell & 

Spa i Piteå. Servering kommer att ske i reception/lobby enligt ritning Våning 0, konferens-

avdelning enligt ritning Våning 1, festvåning enligt ritning Våning 2, SPA-avdelning, med 

tillhörande uteterrass, enligt ritning Våning 8, restaurang enligt ritning Våning 13 samt 

skybar, med tillhörande uteterrasser, enligt ritning Våning 14. 

 

Serveringstillståndet är avsett att gälla dagligen 11:00 – 01:00 fred – lörd 11:00 -02:00. Juni – 

aug dagligen 11:00 – 02:00 samt juldagen, annandag jul, nyårsafton och trettondagsafton 

11:00 – 03:00. 

 

Motivering 

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. 

Det förekommer inget i dessa yttranden som negativt påverkar prövade personers lämplighet 

att inneha serveringstillstånd. 



 

Miljö- och tillsynsnämnden 
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Sammanträdesdatum  

2016-05-26  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 

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

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

stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten kan meddelas. 

 
Beslutsunderlag 

 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, Kust Hotell & Spa 

 Utredning Kust Hotell och SPA 

 Ritning våning 0 reception o lobby 

 Ritning våning 1 konferens 

 Ritning våning 2 festvåning 

 Ritning våning 8 Spa 

 Ritning våning 13 restaurang 

 Ritning våning 14 skybar 
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§ 85 
 

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, Skybar, Pite 

Havsbad 

Diarienr 16MTN47 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden beviljar ansökan från Swedish Lapland DMC AB, 559035-4865, 

om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten. 

 

Tillståndet gäller för servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker i 

Skybar, vån 6 enligt ritning PH 12, på Pite Havsbad. Serveringstillståndet gäller dagligen  

kl. 11 – 02, samt kl. 11 – 03 juldagen, annandag jul, nyårsafton och trettondagsafton. 

 

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

2010:1622). 

 
Ärendebeskrivning 

Swedish Lapland DMC AB 559035-4865 har hos miljö- och tillsynsnämnden ansökt om 

stadigvarande tillstånd enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (SFS 2010:1622) om att servera starköl, 

vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten i Skybar, vån 6 enligt ritning 

PH 12, på Pite Havsbad. Serveringstillståndet är avsett att gälla dagligen 11 – 02, samt 11 – 

03 juldagen, annandag ju, nyårsafton och trettondagsafton. 

 

Motivering 

Bolaget och personer med betydande inflytande i bolaget är prövade hos skattemyndigheten, 

kronofogdemyndigheten och polismyndigheten, se utredning 15MTN112, 2015-12-14. Det 

förekommer inget i dessa yttranden som negativt påverkar prövade personers lämplighet att 

inneha serveringstillstånd. Finansiering visad och styrkt. Bolaget är arbetsgivar- och moms 

registrerat och har F-skatt. 

 

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

som restaurangkök. Sökande erbjuder en godkänd meny. Lokalens belägenhet utgör ur 

ordnings- och störningssynpunkt inget hinder för det sökta tillståndet. 

 

Kristoffer Lundström är utbildad i alkohollagen, han och Vegard Olsen, hotellchef har gått 

ansvarsfull alkoholservering. De utbildar löpande sin personal i ansvarfull alkoholservering. 

De är med i nätverket ”Krogar mot knark”. De deltar på krögarträffar och andra viktiga 

möten. 

  

Lokaler som används för servering till allmänheten eller för servering till slutna sällskap ska 

vara lämpliga från brandsäkerhetssynpunkt, enligt alkohollagen 8 kap 16 §. Enligt räddnings-

tjänsten uppfyller serveringsstället dessa krav. 

 

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. 



 

Miljö- och tillsynsnämnden 
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Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 
Beslutsunderlag 

 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, Sky bar, Pite Havsbad 

 Ritning PH12, Skybar 

 Utredning Skybar 

 Tjänsteskrivelse Skybar 

 Utredning ny verksamhet 
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§ 86 
 

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, Strandfyren, Pite 

Havsbad 

Diarienr 16MTN48 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden beviljar ansökan från Swedish Lapland DMC AB, 559035-4865, 

om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten. 

 

Tillståndet gäller servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker i 

Strandfyren med uteservering, enligt ritning PH 8a, samt takterrass, ritning PH 8b, Pite 

Havsbad. Serveringstillståndet gäller dagligen kl. 11 – 02 samt kl. 11 – 03 juldagen, annandag 

ju, nyårsafton och trettondagsafton. 

 

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

2010:1622). 

 
Ärendebeskrivning 

Swedish Lapland DMC AB 559035-4865 har hos miljö- och tillsynsnämnden ansökt om 

stadigvarande tillstånd enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (SFS 2010:1622) om att servera starköl, 

vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten i Strandfyren med ute-

servering, enligt ritning PH 8a samt takterrass, ritning PH 8b, Pite Havsbad. Serverings-

tillståndet är avsett att gälla dagligen 11 – 02, samt 11 – 03 juldagen, annandag ju, nyårsafton 

och trettondagsafton. 

 

Motivering 

Bolaget och personer med betydande inflytande i bolaget är prövade hos skattemyndigheten, 

kronofogdemyndigheten och polismyndigheten, se utredning 15MTN112, 2015-12-14. Det 

förekommer inget i dessa yttranden som negativt påverkar prövade personers lämplighet att 

inneha serveringstillstånd. Finansiering visad och styrkt. Bolaget är arbetsgivar- och 

momsregistrerat och har F-skatt. 

 

Serveringsstället uppfyller kraven om kök enligt 8 kap. 15 § alkohollagen. Köket i 

Strandfyren är ett mottagningskök, hotellet har ett registrerat restaurangkök. Sökande erbjuder 

en godkänd meny. Lokalens belägenhet utgör ur ordnings- och störningssynpunkt inget hinder 

för det sökta tillståndet. Kristoffer Lundström är utbildad i alkohollagen, han och Vegard 

Olsen, hotellchef, har gått Ansvarsfull alkoholservering och de utbildar löpande sin personal i 

ansvarsfull alkoholservering. De är med i nätverket ”Krogar mot knark”. De deltar på 

krögarträffar och andra viktiga möten. 

 

Lokaler som används för servering till allmänheten eller för servering till slutna sällskap ska 

vara lämpliga från brandsäkerhetssynpunkt, enligt alkohollagen 8 kap. 16 §. Enligt räddnings-

tjänsten uppfyller serveringsstället dessa krav. 
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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 

 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och slutet sällskap, 

Strandfyren, Pite Havsbad 

 Ritning Strandfyren 

 Utredning Strandfyren 
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§ 87 
 

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, Rådhusakademins 

Bistro 

Diarienr 16MTN56 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden beviljar ansökan från Li Skarin Produktion, 730321-8924, om 

stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten. 

 

Tillståndet gäller för servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker vid 

Rådhusakademiens Bistro med tillhörande uteservering, enligt ritning 1 och 2. Serverings-

tillståndet gäller dagligen kl. 11 – 01. 

 

Musik får inte spelas på uteserveringen efter kl. 23. 

 

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

2010:1622). 

 
Ärendebeskrivning 

Li Skarin Produktion 730321-8924 har hos miljö- och tillsynsnämnden ansökt om serverings-

tillstånd enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (SFS 2010:1622) om att servera starköl, vin, sprit-

drycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten vid Rådhusakademiens Bistro med 

tillhörande uteservering, enligt ritning 1och 2. Serveringstillståndet är avsett att gälla dagligen 

klockan 11:00 – 01:00. 

 

Motivering 

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

eller han 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. Det förekommer inget i dessa yttranden som 

negativt påverkar prövade personers lämplighet att inneha serveringstillstånd. 

 
Beslutsunderlag 

 Ansökan stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, Rådhusakademins Bistro 

 Utredning stadigvarande Rådhusakademins Bistro 

 Ritning 1 Rådhusakademins Bistro 

 Ritning 2 Rådhusakademins Bistro 
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§ 88 
 

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, Kitteltältet, PDOL 2016 

Diarienr 16MTN53 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden beviljar ansökan från Afterskii Team i Norrland AB, 556808-

3082, om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten. 

 

Tillståndet gäller servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker i 

inhägnat område med tält på P-däcket, enligt ritning Kitteltältet 2016. Förvaring av alkohol-

drycker får under vecka 30, 2016, ske i lagerlokal på Hällanvägen 2, Öjebyn, enligt ritning. 

 

Serveringstillståndet gäller 2016-07-27 – 2016-07-31, onsdag och torsdag kl. 11 – 01 samt 

fredag och lördag kl. 11 – 02. 

 

Serveringstillståndet är förenat med följande villkor: 

1. Shots får inte serveras, inte heller drinkar större än 4 cl. 

2. Flaskor större än 50 cl får inte säljas efter kl. 22. 

3. Tillståndshavaren är skyldig garantera att in- och utsläpp sker med tillförlitlig 

vakthållning och legitimationskontroll. 

4. Tillståndshavaren är skyldig garantera att servering och konsumtion av alkoholdrycker 

enbart sker inom avgränsad serveringsyta. 

5. Tillståndshavaren är skyldig garantera att ha betryggande tillsyn av serveringen hela 

festivalen. 

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

2010:1622). 

 
Ärendebeskrivning 

Bolaget och personer med betydande inflytande i bolaget är prövade hos skattemyndigheten, 

kronofogdemyndigheten och polismyndigheten. Det förekommer inget i dessa yttranden som 

negativt påverkar prövade personers lämplighet att inneha serveringstillstånd. Bolaget är 

arbetsgivar- och moms registrerat och har F-skatt. 

 

Serveringsstället uppfyller kraven om kök enligt 8 kap 15 § Alkohollagen. Köket kommer att 

registreras hos miljö och tillsynsnämnden. Sökande erbjuder en godkänd meny. Avseende 

störningar ska de ljudnivåer som finns i avtal markupplåtelse mellan PDOL och sökande 

följas. 

 

Motivering 

Bolaget har godkända kunskaper i alkohollagen. I riktlinjerna för festivaler 2016 ska större 

delen av personalen vara utbildade i ansvarfull alkoholservering. Ägarna är utbildade, de 

utbildar löpande sin personal i Ansvarsfull alkoholservering. 
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Lokaler som används för servering till allmänheten eller för servering till slutna sällskap ska 

vara lämpliga från brandsäkerhetssynpunkt, enligt alkohollagen 8 kap 16 §. Enligt räddnings-

tjänsten uppfyller serveringsstället dessa krav. 

 

Tillsyn av området kommer att ske under onsdag före start av festivalen av räddningstjänsten, 

polis, alkoholhandläggare och ansvariga för festivalen. 

 

Afterskii Team i Norrland AB ansöker om serveringstillstånd från onsdag till söndag, och om 

spritdrycker för hela serveringstiden. 

 

Bakgrund 

Under 2015 beviljade miljö- och tillsynsnämnden serveringstillstånd även för onsdagen samt 

att man kunde servera spritdrycker. Sammanfattningsvis från PDOL 2015 har polis och 

alkoholhandläggare inte rapporterat om några störningar under onsdagen, men de tycker att 

berusningsgraden fortfarande är hög. 

 

Alkoholhandläggarnas motivering 

Då begränsningar av spritförsäljning under festivalen blev en stor fråga hade polis och 

alkoholhandläggare en träff med tillståndshavaren 2016-05-16. Vi diskuterade försäljning av 

spritdrycker under festivalen. Vi förklarar våra skäl till att föreslå en begränsning av sprit-

försäljningen, för att förhindra hög berusningsgrad. Vi pratade om att vårt gemensamma mål 

är att sänka berusningsnivån och vi kom gemensamt fram till att begränsa drinkarnas storlek 

till endast 4 cl och att ingen försäljning av shots ska förekomma. Denna slutsats grundas på att 

ett standardglas innehåller 4 cl sprit, detta motsvarar en 33 cl starköl, ett vinglas eller en 50 cl 

folköl. 

 

Alkoholhandläggare och polis ser inga hinder att sälja spritdrycker om vi villkorar att inga 

shots får säljas och att endast drinkar på 4 cl sprit får säljas. 

 
Beslutsunderlag 

 Ansökan tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten PDOL,  Afterski team Norrland AB 

 Ritning Kittel 

 Utredning Afterskii PDOL 2016 

 Tjänsteskrivelse Kitteltältet, PDOL 

 Yttrande över ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, Kitteltältet PDOL, från juridiskt 

ombud Setterwalls Advokatbyrå AB 
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§ 89 
 

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, Havsbadet, PDOL 2016 

Diarienr 16MTN49 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden beviljar ansökan från Swedish Lapland DMC AB, 559035-4865, 

om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten. 

 

Tillståndet gäller servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker i tält 

på Sundsgatan, enligt ritning PDOL 2016, den 27 – 28 juli kl. 11 – 01 samt den 29 – 30 juli 

kl. 11 – 02. 

 

Serveringstillståndet är förenat med följande villkor: 

1. Shots får inte serveras, inte heller drinkar större än 4 cl. 

2. Flaskor större än 50 cl får inte säljas efter kl. 22. 

3. Försäljning av alkoholdrycker ska skötas på ett sådant sätt att skador i möjligaste mån 

förhindras och så att ordning och nykterhet råder på serveringsstället. 

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

2010:1622). 

 
Ärendebeskrivning 

Swedish Lapland DMC AB 559035-4865 har hos miljö- och tillsynsnämnden ansökt om 

tillfälligt tillstånd enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (SFS 2010:1622) om att servera starköl, vin, 

spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten i tält på Sundsgatan, enligt ritning 

PDOL 2016. Serveringstillståndet är avsett att gälla 27 – 28 juli 11 – 01, 29 – 30 juli 11 – 02. 

 

Motivering 

Bolaget och personer med betydande inflytande i bolaget är prövade hos skattemyndigheten, 

kronofogdemyndigheten och polismyndigheten, se utredning 15MTN112, 2015-12-14. Det 

förekommer inget i dessa yttranden som negativt påverkar prövade personers lämplighet att 

inneha serveringstillstånd. Bolaget är arbetsgivar- och moms registrerat och har F-skatt. 

 

Serveringsstället uppfyller kraven om kök enligt 8 kap. 15 § alkohollagen. Köket kommer att 

registreras hos miljö- och hälsoskydd. Sökande erbjuder en godkänd meny. Lokalens belägen-

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

 

Kristoffer Lundström är utbildad i alkohollagen och har gått Ansvarsfull alkoholservering. 

Vegard Olsen, hotellchef på Pite Havsbad, har också gått Ansvarsfull alkoholservering och de 

utbildar löpande sin personal i ansvarfull alkoholservering. De är med i nätverket ”Krogar 

mot knark”. De deltar på krögarträffar och andra viktiga möten. 

 

Lokaler som används för servering till allmänheten eller för servering till slutna sällskap ska 

vara lämpliga från brandsäkerhetssynpunkt, enligt alkohollagen 8 kap. 16 §. Enligt räddnings-

tjänsten uppfyller serveringsstället dessa krav. 
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Tillsyn av området kommer att ske under onsdag före start av festivalen av räddningstjänsten, 

polis, alkoholhandläggare och ansvariga för festivalen. 

 

Swedish Lapland DMC AB söker serveringstillstånd från onsdag till söndag. 

 

Bakgrund 

Under 2015 beviljade miljö- och tillsynsnämnden serveringstillstånd även för onsdagen och 

att man kunde servera spritdrycker. Sammanfattningsvis från PDOL 2015 har polis och 

alkoholhandläggare inte rapporterat om några störningar under onsdagen, men de tycker att 

berusningsgraden fortfarande är hög. 

 

Alkoholhandläggarnas motivering 

Då begränsningar av spritförsäljning under festivalen blev en stor fråga hade polis och 

alkoholhandläggare en träff med en tillståndshavare 2016-05-16. Vi diskuterade försäljning 

av spritdrycker under festivalen. Vi förklarar våra skäl till att föreslå en begränsning av 

spritförsäljningen, för att förhindra hög berusningsgrad. Där får vi förslag om att begränsa 

drinkarnas storlek till endast 4 cl och att ingen försäljning av shots ska förekomma. Ett 

standardglas innehåller 4 cl sprit, detta motsvarar en 33 cl starköl, ett vinglas eller en 50 cl 

folköl. Alkoholhandläggare och polis ser inga hinder att sälja spritdrycker om vi villkorar att 

inga shots får säljas och att endast drinkar på 4 cl sprit får säljas. 

 
Beslutsunderlag 

 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, PDOL (serveringstält) 

 Ritning PDOL 2016 

 Utredning Pite Havsbad PDOL 2016 

 Tjänsteskrivelse Havsbadet PDOL 2016 

 Utredning ny verksamhet, dnr 15MTN112-5 
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§ 90 
 

Delegationsbeslut 

Diarienr 16MTN8 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

 
Beslutsunderlag 

 Överklagande av länsstyrelsens beslut gällande Markbygden Etapp 3 

 Delegationslista ECOS 2016-03-31--2016-05-12 

 Delegationslista alkoholärenden 160329--160509 
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§ 91 
 

Delgivningsärenden 

Diarienr 16MTN6 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 

 Delgivningslista ECOS 2016-03-31--2016-05-12 
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§ 92 
 

Delgivningsärenden protokoll 
Diarienr 16MTN7 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 48 Årsredovisning bokslut samt koncern-

redovisning för år 2015 och anslagsöverföring till år 2016 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 46 Räkenskaps- och förvaltningsgranskning för år 

2015 samt frågan om ansvarsfrihet för styrelse och nämnder 2015 

 Protokollsutdrag KF 2016-04-18 § 103 Revidering Lokala hälsoskyddsföreskrifter för 

Piteå kommun 

 Protokoll KSAPU 2016-04-11 Ansökan om medel ur klimatpotten för laddinfrastruktur för 

elbilar 

 Protokoll KS 2016-04-25 § 130 Fördjupad månadsrapport januari-mars 2016 

 Bilaga till Protokoll KS 2016-04-25 § 130 Fördjupad månadsrapport januari-mars 2016 

 Protokoll KF 2016-04-18 § 122 Fyllnadsval ersättare i miljö- och tillsynsnämnden 

 Protokoll KF 2016-04-18 § 104 Revidering Allmänna lokala ordningsföreskrifter. Uppdrag 

till miljö- och tillsynsnämnden att göra en översyn. 

 Bilaga till protokollsutdrag KF 2016-04-18 § 104 om revidering av Allmänna lokala 

ordningsföreskrifter för Piteå kommun 

 Protokoll KS 2016-04-25 § 125 Revisionsrapport Miljö- och tillsynsnämnden 2015 
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§ 93 
 

Informationsärenden 

Diarienr 16MTN3 

 

 
Ärendebeskrivning 

 Ordförande Stig Sjölund informerar om att arbetet med nya riktlinjer för festivaler 

inför år 2017 kommer att börja redan till hösten och att nämnden kommer att delta i 

detta arbete. 
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§ 94 
 

Övriga frågor 

Diarienr 16MTN4 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden uppmanar samhällsbyggnadsnämnden att vid möten med 

Trafikverket uppmärksamma och diskutera den farliga trafiksituationen på E4:an vid 

trafikplatserna Piteå Södra och Bergsviken samt vägsträckan däremellan. 

 
Ärendebeskrivning 

Catrin Gisslin (MP) väcker fråga om trafiksituationen på E4:an vid trafikplatserna Piteå Södra 

och Bergsviken samt vägsträckan däremellan. Vägsträckan upplevs som farlig och riskfylld 

och säkerheten behöver förbättras. 

 

Ledamöterna vill att följande framförs till Trafikverket:  

 Hastigheten är för hög och behöver sänkas till 70. 

 Fortkörningskameror behövs för att få trafikanterna att sänka hastigheten. 

 Påfarterna är mycket korta och smala. Speciellt vintertid då snökarmen inte går att få 

bort, och snökarmen trycker ut trafiken mot det vänstra körfältet i norrgående riktning, 

på södra sidan. 

 Belysningen på bron är otillräcklig och behöver utökas. 

 Bullernivåerna är höga och kan sänkas med lägre hastighet. 

Ledamöterna enas om en uppmaning till samhällsbyggnadsnämnden att göra Trafikverket 

uppmärksam på den farliga trafiksituationen och de säkerhetsbrister som råder på omnämnd 

vägsträcka. 

 

 

 

 


