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Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Miljö- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesdatum 2015-05-21 

Anslags uppsättande 2015-05-27 Anslags nedtagande 2015-06-17 

Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnad stab 

  

Underskrift/anslaget av 
Anna-Karin Filipsson 

 

Plats och tid Stadshuset, Fyrkanten kl 13:00 

  

Beslutande Bengt Ek (S) ordförande 

Stig Sjölund (V) vice ordförande 

Jonas Vikström (S) 

Lennart Sundberg (S) 

Catrin Gisslin (MP) 

Håkan Johansson (M) 

Jeanette Åström (NS) 

Ivar Gustafsson (FP) 

Allan Samuelsson (C) 

Dan Nilsson (S) tjg ersättare 

Nils-Olov Nilsson (KD)  

tjg ersättare 

  

Övriga deltagare Thomas Sundqvist, förvaltningschef Samhällsbyggnad 

Johan Wirtala, avdelningschef Fysisk planering 

Mikael Ferm, enhetschef Miljö- och hälsoskydd 

Monica Lindberg, alkoholhandläggare, Miljö- och hälsoskydd § 51 

Annika Eliasson, livsmedelsinspektör, Miljö- och hälsoskydd § 51 

Anna-Karin Filipsson, sekreterare 

  

Utses att justera Lennart Sundberg 

  

Justeringens tid och plats 2015-05-27 kl 9:00, Samhällsbyggnad stab 

  Paragrafer §§ 48 – 56  

Sekreterare Anna-Karin Filipsson  

  

Ordförande Bengt Ek  

  

Justerande Lennart Sundberg  
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§  48 

Val av justerare samt tid och plats för justering 
Diarienr 15MTN32 

 

Beslut 

Lennart Sundberg utses att justera protokollet den 27 maj kl 9:00 på Samhällsbyggnad stab. 

 

Ärendebeskrivning 

Nämndsekreteraren föreslår Lennart Sundberg att justera protokollet jämte ordföranden samt 

att justeringen genomförs den 27 maj kl 9:00 på Samhällsbyggnad stab. 
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§  49 

Förvaltningschefen informerar  

Diarienr 15MTN33 
 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Thomas Sundqvist och avdelningschef Johan Wirtala informerar kort om 

dagsläget i verksamheterna inom Samhällsbyggnad. 
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§  50 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, 

restaurang Sundet 
 

Diarienr 15MTN45 
 

Beslut  

1. Miljö och tillsynsnämnden beviljar ansökan för Hussein Rezai 890929-3238 om 

serveringstillstånd till allmänheten enligt 8 kap 2 § Alkohollagen (SFS 2010:1622)  
att få servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker, vid Sundet, 

Pitholm 2, restaurang med tillhörande uteservering, enligt ritning.  

 

2. Serveringstillståndet gäller dagligen 11.00 – 01.00. 

 

 

Ärendebeskrivning  

Motivering 

Enligt Alkohollagens 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 finns inget i remissvaren som påverkar 

det sökta serveringstillståndet. Finansiering 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.  

 

Hussein Rezai har avlagt och klarat kunskapsprovet om alkohollagstiftningen.  

 

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

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

Enligt räddningstjänstens uppfyller serveringstället dessa krav.  

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 31 

Bilaga 15MTN45-2 Utredning Sundet 
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§  51 

Ansökan stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, Café 

Röda lyktan 
 

Diarienr 15MTN37 
 

Beslut  

1. Miljö och tillsynsnämnden beviljar ansökan för Café Röda Lyktan 556563-9332 om 

serveringstillstånd till allmänheten enligt 8 kap 2 § Alkohollagen (SFS 2010:1622) att 

få servera starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker vid Gallerians takterrass enligt 

ritning. 

 

2. Beslutet gäller årligen under perioden 1 maj – 30 september dagligen 11:00 – 01:00 

under förutsättning att köket är utbyggt i enlighet med tidigare inlämnade ritningar. 

 

3. All musik som spelas på serveringen (både live och inspelad) avslutas senast  

kl 23:00. 

 

Notering 

Följande ljudnivåer, orsakade av verksamheten, ska underskridas. 

 

Utomhus nattetid efter kl 22.00 vid bostäder: 

- Ekvivalent ljudnivå      40 dB(A) 

- Maximal ljudnivå         55 dB(A) 

 

Inomhus i bostäder: 

- Ekvivalent ljudnivå      30 dB(A) 

- Maximal ljudnivå         45 dB(A) 

 

Ärendebeskrivning  

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 finns inget i remissvaren som påverkar det sökta serveringstillståndet. Finansiering 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 restaurang/café. Sökanden erbjuder en godkänd meny. Då gästerna ska kunna 

erhålla lagad eller på annat sätt tillredd mat under hela serveringstiden är det en förutsättning 

att köket i cafédelen en trappa ned är öppet. Efter klockan 23:00 får matutbudet begränsas till 

ett fåtal enklare rätter. Lokalens belägenhet utgör ur ordnings- och störningssynpunkt inget 

hinder för det sökta tillståndet.  Risken för störningar för närboende kan dock ej helt 

uteslutas med tanke på tidigare klagomål angående buller från ventilationsanläggning på 

taket.  

För att minska denna risk är det en förutsättning att man följer kommunens riktlinjer gällande 
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uteserveringar och att all musik som spelas på serveringen (både live och inspelad) avslutas 

senast kl. 23:00. 

Det är viktigt att säkerheten beaktas noga, kopplad till att serveringen sker på takterrass och 

ev trapphus som ska passeras. Serveringspersonal ska finnas på plats och ha uppsikt över 

alkoholserveringen för att säkerställa ordning och nykterhet.  

Sökande har krögarutbildning och ett befintligt serveringstillstånd av samma omfattning som 

det nu sökta. 

Ägarna och serveringspersonal kommer att gå utbildning i Ansvarsfull alkoholservering i 

juni. 

 

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

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

Enligt räddningstjänsten uppfyller serveringstället dessa krav.  
 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 32 

Bilaga 15MTN37-2 Utredning Café Röda Lyktan AB 

 

 

 
 

  



 

Miljö- och tillsynsnämnden  
Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

2015-05-21 

8 (12) 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 

§  52 

Månadsbokslut  

Diarienr 15MSN8 
 

Beslut  

Månadsrapport för april 2015 läggs till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning  

Månadsrapport för april 2015 presenteras för nämndens kännedom. 

 

 

Beslutsunderlag 

15MSN8-2 –3 Månadsrapport april 
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§  53 

Delegationsbeslut  

Diarienr 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 

Arbetsutskottets protokoll § 35 

Bilaga 15MSN8-7  Delegationsbeslut ByggR  

Bilaga 15MSN8-8   Delegationsbeslut Ecos 

15MTN25  Ansökan stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, 

  Bishop Scandinavia AB 

15MSN1-6  Delegationsbeslut Norrgasol 

15MTN47-2  Delegationsbeslut tillfällig ändring av öppettid, Piteå Stadshotell 

 

  Yttrande till mark- och miljödomstolen gällande överklagan av 

  länsstyrelsens beslut avseende tillstånd Etapp 2, Markbygden dnr 

  2012-324. Ordförande har yttrat sig via mejl att nämnden 

  vidhåller sitt tidigare beslut i frågan. 
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§  54 

Delgivningsärenden  

Diarienr 15MSN4 
 

Beslut  

Miljö- och tillsynsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna 

 

Ärendebeskrivning  

Anmäls för miljö- och tillsynsnämndens kännedom enligt nedan: 

 

Beslutsunderlag 

 

- Dom i mål M 693-15 

- Slutgiltigt beslut i mål M 477-15 

- Cirkulär 15:13 från Sveriges Kommuner och Landsting, ny lag om 

sprängämnesprekursorer 

- Cirkulär 15:14 från Sveriges Kommuner och Landsting, Vårpropositionen och 

vårändringsbudgete för år 2015 
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§  55 

Delgivningsärenden - protokoll  

Diarienr 15MSN5 
 

Beslut  

Miljö- och tillsynsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning  

Anmäls för nämndens kännedom enligt nedan. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 36 

 

- KS §  145 Fördjupad månadsrapport mars 2015 
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§  56 

Övriga frågor  

Diarienr 15MSN2 
 

 

Ärendebeskrivning 

Jonas Vikström undrar med anledning av tidningsartiklar angående problem med dumpat 

avfall i naturen, hur förvaltningen hanterar denna typ av ärenden. Mikael Ferm redogör för 

åtgärderna.  

 

Miljö- och tillsynsnämnden behandlade 2015-02-26 ett ärende om störande måsar kring 

Ringiusviken. Nämnden förelade fastighetsägaren att följa den inlämnade handlingsplanen 

som inkom till tillsynsmyndigheten i februari. Johan Wirtala återkopplar hur arbetet fortgår. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


