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§ 31

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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Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten,
Matkonst i Visby HB, organisationsnummer 969680-1944
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.
Beslut
att i enlighet med 8 kap. 2 och 19 §§ Alkohollagen 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.
_________________________________
Nämndens bedömning
Nämnden har vid flertal tillfällen infodrat kompletteringar men sökanden har
underlåtit att leverera in efterfrågat underlag och därför avslår Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden enhälligt ansökan.
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 serveringstillstånd ska ha personlig lämplighet och förmåga att på ett socialt och
ansvarsfullt sätt sköta uppgiften. Yttrandet från Skatteverket visar att bolaget
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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
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
2020-03-04 Extra nämndsammanträde
2020-03-04 Begäran från nämnd om kompletteringar
2020-03-11 Kompletteringar inkom
Beslutsunderlag
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänstemmanförslag, 2020-01-20
Remissvar
Ansökan med bifogade handlingar
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Beslutet sänds till
Sökanden
Länsstyrelsen i Västerbotten
Folkhälsomyndigheten
Polismyndigheten
Upplysning
Hur man överklagar, se bilaga
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Granskning –Detaljplan för bostäder på del av fastigheten
Umfors 1:45
Förslag till detaljplan för bostäder på del av fastigheten Umfors 1:45,
Storumans kommun, Västerbottens län, upprättad 2020-01-16, reviderad
2020-03-03.
Beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att skicka ut reviderat förslag till detaljplan för granskning till berörda
sakägare, myndigheter och andra som har väsentligt intresse.
__________________________
Bakgrund och planens syfte
Fastighetsägaren har ansökt om att få upprätta detaljplan för bostäder på del av
fastigheten Umfors 1:45. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade
2018-12-12, § 169, att påbörja arbetet med att upprätta detaljplan. Planen
handläggs genom standardförfarandet.
Området ligger cirka 12 km norr Hemavan mellan väg E12 och Umeälven.
Området omfattar drygt 8 hektar.
Bestämmelser
Riksintressen
Förslaget ligger inom riksintresseområde för friluftsliv samt turism och rörligt
friluftsliv. Området ansluter till riksintresse för kommunikation (väg E12).
Översiktsplan (ÖP)
Utdrag från kommunens övergripande översiktsplan: ”Kvaliteterna i landskapet
måste värnas genom att ny bebyggelse placeras i ej så exponerade lägen och
genom att bebyggelsen ges en god estetisk utformning. Området mellan E12
och sjöarna är särskilt känsligt. Hänsynen till landskapsbilden är ett skäl att
bevara exponerade delar av området obebyggt. För att säkerställa detta bör ny
bebyggelse föregås av detaljplanläggning. Detta ger också större möjligheter
att ta till vara den potential för utveckling av turismen som finns i området.”
Förslaget strider inte mot gällande översiktsplan men hänsyn till ovanstående
hanteras i planläggningen.
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Rennäring
Området ligger inom Ubmeje tjeälddies åretruntmarker vilket medför att
åtgärder inte får vidtas som innebär avsevärd olägenhet för rennäringslagen
(Rennäringslagen 30 §). Samebyn har tidigt lämnat erinringar på förslaget.
Efter möte på plats maj 2019 tillsammans med sökanden och samebyn har
planområdets läge justerats något söderut.
Detaljplan och områdesbestämmelser
Fastigheten ligger inte inom detaljplanelagt område eller områdesbestämmelser.
Samrådstid
Samråd har skett under tiden 2020-01-21 till och med 2020-02-10. Berörd
sameby har begärt förlängd samrådstid till och med 2020-02-17. Kommunen
har haft möte på plats 19 februari 2020 med samebyn. Inkomna yttranden har
sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse.
Underlag
Plankarta
Samrådsredogörelse
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