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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2020-03-04 

 

 

Plats och tid Kommunhuset, Dialogen  2020-03-04, kl. 09:00-11:10 

    

Beslutande  

Ledamöter Peder Wiklund (C), ordförande 

 Olle Wärnick (M) 

 Karl-Anders Åkerblom (L) 

 Emanuel Arnfjell (KD) 

 Runar Frohm (S)  

 Robin Ramstedt (M), tjänstgörande ersättare för Torkel Stångberg (V)  

   

Övriga deltagande  

Tjänstemän  Marina Ahlenius, nämndsekreterare 

  Mattias Åkerstedt, förvaltningschef  

  Petra Norman, Alkoholhandläggare § 29 

  Anna Svingfors, miljöinspektör § 29 

  Martin Bengtsson, byggnadsinspektör, § 30 

   

   

 

   

Justering 

Justerare Runar Frohm (S) 

  

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Storuman den 4 mars 2020, § 26-30 

 

 

Underskrift Sekreterare . ………………………………………………….   

  Marina Ahlenius 

 

  

 Ordförande ............................................................................... 

  Peder Wiklund (C)  

  

 

 Justerande ................................................................................        

 Runar Frohm (S) 

________________________________________________________________________________________ 
 

Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 

 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 
 

Organ  Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

 

Sammanträdesdatum  2020-03-04 
 

Datum då anslaget sätts upp  2020-03-04      Datum då anslaget tas ned  2020-03-26 

 

Förvaringsplats för protokollet   Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Storuman. 

 

Underskrift  ........................................................................... 

 Marina Ahlenius 
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§ 26 

 

Information från förvaltningen 

 

Den nya stadsarkitekten kommer att bjudas in till nästkommande 

nämndsammanträde i april. 

_________________________________ 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. 
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§ 27 

 

Jäv och intressekonflikt 
 

Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden konstaterar 

 

att inte jäv eller intressekonflikt föreligger på dagens möte. 

________________________ 

 

Bakgrund 

Enligt nämndens beslut 2010-05-11, § 75, ska eventuellt jäv eller 

intressekonflikt anmälas innan ärendena börjar behandlas. 
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§ 28                                        2020.0245                                   311 

Information om möte med Umbyns sameby gällande 

Umfors 

 

Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 

att ärendet utgår från dagens sammanträde. 

__________________________ 

 



STORUMANS KOMMUN  PROTOKOLL  5 (8)   

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2020-03-04 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Beslutsexpediering/Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 29                                   2020.0022                                   745 

 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, 

Matkonst i Visby HB, organisationsnummer 969680-1944 
 

Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 

att uppmana sökanden att inkomma med tidigare begärda kompletteringar 

senast onsdag 2020-03-11 kl. 16.00. Därefter har nämnden för avsikt att ta 

beslut i ärendet 2020-03-12. 

_________________________________ 

 

Sammanfattning av ärendet 
Matkonst i Visby HB, org.nr, 969680-1944, har den 10 januari 2020 inkommit 

med ansökan om stadigvarande serveringstillstånd enligt 8 kap 2 § 

Alkohollagen, att få servera spritdrycker, vin, starköl samt annan jäst 

alkoholdryck till allmänheten. Ansökan gäller restaurang Wärdshuset, Blå 

vägen 17, 920 66 Hemavan, i Storumans kommun. Önskad serveringstid enligt 

ansökan är alla dagar klockan 11.00-02.00.  

 

Enligt 8 kap. 12 § alkohollagen får serveringstillstånd endast meddelas den 

som visar att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska 

förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten, 

samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som uppställs 

i alkohollagen. Sökanden som anförtros uppgiften att inneha serverings-

tillstånd ska ha personlig lämplighet och förmåga att på ett socialt och 

ansvarsfullt sätt sköta uppgiften. Yttrandet från Skatteverket visar att bolaget 

har haft 6 betalningsuppmaningar/-krav 2017-2019. Bolagsman har haft 8 

betalningsuppmaningar/-krav 2018-2020. Summorna bedöms ha varit av 

betydande belopp. Bolaget har innehaft flera serveringstillstånd på Region 

Gotland. Det senaste återkallats av Region Gotland 2019-11-15 pga. 

missförhållanden under tillsyn och avregistrerad livsmedelsverksamhet.  

Bolaget har trots upprepad begäran om komplettering inte kunnat uppvisa 

någon finansieringsplan, likviditetsbudget för de närmast 2 månaderna eller 

kontantberäkning. Bolaget har inte kunnat uppvisa en god ekonomi. 

Sökanden har undanhållit information och framfört vilseledande uppgifter 

gällande frågor av särskild betydelse för prövning. 

  

Av ovanstående anledningar är tillståndsenhetens uppfattning är att sökande 

bolag inte uppfyller alkohollagens krav på personlig och ekonomisk  
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§ 29, forts                                    2020.0022                                  745 

 

lämplighet enligt 8 kap. 12 §. Ekonomisk och personlig skötsamhet över tid är 

av största vikt för att bli beviljad ett serveringstillstånd.  

 

Ärendegång/bakgrund/redogörelse för ärendet 

2020-01-10 Ansökan om serveringstillstånd inkom till myndigheten 

2020-01-13 Remisser skickades till andra myndigheter 

2020-01-17 Kommunikation rörande remissvar 

2020-02-04 Bemötande inkom rörande remisser 

2020-02-04 Nya remisser angående ny PBI 

2020-02-07 Begäran om komplettering 

2020-02-10 Svar på komplettering 

2020-02-12 Begäran om komplettering 

2020-02-17 Svar på komplettering 

2020-02-19 Samtal med sökande med förklaring vilka kompletteringar som 

saknas 

2020-02-21 Kompletteringar inkom 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

att i enlighet med 8 kap. 2 och 19 §§ avslå ansökan från Matkonst i Visby HB, 

org.nr, 969680-1944, om stadigvarande serveringstillstånd på restaurang 

Wärdshuset, Blå vägen 17, 920 66 Hemavan, i Storumans kommun servera 

starköl, vin, sprit och annan jäst alkoholdryck till allmänheten alla dagar 

klockan 11.00-02.00 med hänsyn till den personliga och ekonomiska 

lämpligheten enligt 8 kap 12 § Alkohollagen. 

 

Beslutsunderlag 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänstemmanförslag, 2020-01-20  

Remissvar 

Ansökan med bifogade handlingar 

Beslutet sänds till 

Sökanden 

 

Upplysning 

Hur man överklagar, se bilaga 
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§ 30                          2020.0038                               331 

 

Bygglov 
 

Yttervik 1:39, ansökan avser nybyggnad av fritidshus 

 

Beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 

att bevilja bygglov för Yttervik 1:39 nybyggnad av fritidshus, 

 

att kontrollansvarig är Robert Olofsson, 

 

att tekniskt samråd krävs, 

 

att färdigställandeskydd inte krävs för entreprenadsummor lägre än 400 000 

kr. 

_________________________ 

 

Bestämmelser 

Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Förslaget 

överensstämmer med gällande översiktsplan. Förslaget ligger inom riks-

intresseområde för friluftsliv samt turism och rörligt friluftsliv. 

 

Sakägare 

Berörda grannar och berörd sameby har beretts tillfälle att avge yttrande och 

har inget att erinra mot föreslagen åtgärd. Inga synpunkter har framförts som 

förhindrar lov. En granne ville säkerställa sig om att dennes borrade brunn inte 

skulle påverkas av den tillkommande avloppsanläggningen. 

 

Handläggarens bedömning 

Den byggnad som är planerad bedöms inte påtagligt skada eller påverka de 

riksintressen som finns på platsen. Förutsättningar för lov föreligger enligt 

plan- och bygglagen 9 kap 31 §. Förhandsbesked gavs i beslut MSBN 181017 

§ 143. Det enskilda avloppet som tillkommer ligger 140 meter uppströms 

vilket vida överstiger rekommenderat avstånd om 50 meter. Befintlig brunn är 

nyligen (2009) utförd med ett djup om 65 meter och foderrör som går ner 12 

meter och sluter tätt mot berggrunden. Sökanden rekommenderas att montera 

ett sidohängt fönster på andra våningen för att klara utrymningskraven och 

kunna nyttja ytan på loftet. 
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§ 30, forts                          2020.0038                               331 

 

Beslutsunderlag 

Ansökningshandlingar 

Förhandsbesked 

Översiktsplan 

Yttrande från miljökontoret 

 

Beslutet sänds till: 

Sakägare 

 

Upplysningar 

 Arbetet får inte påbörjas förrän startbesked lämnats. 

 Startbesked kan inte lämnas förrän samråd har hållits. 

 Ni kallas härmed till samråd och uppmanas snarast ta kontakt med 

 byggnadsinspektören för att boka tid för detta. 

 Vid samrådet ska ni (byggherren) och kontrollansvarig vara med. 

 Senast vid samrådet ska följande kompletterande handlingar inlämnas: 

 -Förslag på kontrollplan 

 -Konstruktionsritningar, grund, tak och väggar. 

 -Hållfasthetsberäkningar på takkunstruktionen. 

 Beslutet kungörs på Post- och inrikes tidningars hemsida, www.poit.se  

 Ärendet kan komma att överklagas inom tre-fyra veckor. 

 Om åtgärden påbörjas inom överklagandetiden görs det på egen risk. 

 Gränsgrannar och kända sakägare underrättas om beslutet enligt 9 kap  

 41 §. 

 Ansökan om att inrätta/ändra avloppsanläggning ska göras till 

 miljökontoret. 

 Sökanden erinras om att lovet upphör att gälla om åtgärden inte har 

 påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag beslutet 

 kungörs på Post- och inrikes tidnings hemsida www.poit.se. 

 Hur man överklagar, se bilaga. 

 

Avgift 

Avgiften för bygglovet i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige 

enligt bifogad räkningsspecifikation. Faktura skickas separat. 

http://www.poit.se/
http://www.poit.se/

