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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 68 Serveringstillstånd; Brännastrand Fastigheter AB, utökad 

serveringstid uteserveringen 
 KS 2010/248 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott avslår Brännastrand Fastigheter i Boden AB:s an-
sökan om utökning av serveringstiden på uteserveringen mellan kl 01.00-03.00.  

Reservationer från Daniel Rönnbäck (M), Rigmor Åström (M) och Göran Ahlman 
(M). 

Beskrivning av ärendet 

Brännastrand Fastigheter i Boden AB, har ansökt om utökad serveringstid för ser-
vering av öl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på 
Brännastrands uteservering. Sökt serveringstid är kl 01.00 till 03.00 fredag och dag 
före röd dag. Brännastrand har sedan tidigare permanent tillstånd för servering av 
alkoholdrycker på uteserveringen och restaurangen mellan kl 11.00-01.00 samt ser-
vering i restaurangen fredag och dag före röd dag mellan kl 11.00-03.00. 

Polismyndigheten tillstyrker ansökan under förutsättning att arrangören för att 
minska riskerna för oprovocerat våld samt för att öka tryggheten vidtar lämpliga åt-
gärder för detta. Dessa ska redovisas till polismyndighetens rättsenhet. Serveringen 
vid uteserveringen avslutas kl 01.00. 

Miljö- och byggnämnden tillstyrker ansökan på uteserveringen med begränsning av 
öppethållandetiderna. Dessa bör begränsas till kl 01.00 och musik från högtalare 
bör begränsas till kl 22.00 söndag-torsdag och till kl 00.00 fredag, lördag samt dag 
före helg. Dörrar och fönster bör hållas stängda när musik spelas inomhus efter kl 
22.00 söndag-torsdag och till kl 23.00 fredag, lördag samt dag före helg. Miljö- och 
byggnämnden har under sommaren 2011 fått in flera klagomål på störande mu-
sik/buller från Brännastrands uteservering. Under sommaren 2012 kom ytterligare 
ett klagomål på störande musik/buller från verksamheten. 

Polismyndighetens samt miljö- och byggnämndens yttranden ska väga tungt vid 
frågan om serveringstillstånd ska beviljas. Detta gäller inte minst vid prövning av 
ansökningar om tillstånd för servering efter normaltiden kl. 01.00. 

Kansliet bedömer att det framkommit tillräckligt påvisbara risker för att den ut-
sträckta serveringstiden kan befars medföra olägenheter ifråga om ordning och nyk-
terhet samt särskild risk för människors hälsa och föreslår att ansökan avslås. 
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§ 68 Serveringstillstånd; Brännastrand Fastigheter AB, utökad 

serveringstid uteserveringen, forts 
 KS 2010/248 

Yrkanden 

Daniel Rönnbäck (M) och Rigmor Åström (M) föreslår att ansökan bifalls. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer beredningens och Daniel Rönnbäcks (M) förslag mot varandra 
och finner att arbetsutskottet beslutar enligt beredningens förslag, det vill säga att 
ansökan avslås. 

Votering begärs och ska genomföras. 

Den som röstar på avslag röstar Ja och den som röstar på bifall röstar Nej. 

Av 7 lämnade röster röstade 4 Ja (avslag) och 3 röstade Nej (bifall). 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har därmed beslutat att avslå ansökan. 

 

 

För kännedom 
Brännastrand Fastigheter AB 
Kansli och informationskontoret  

 


	Serveringstillstånd; Brännastrand Fastigheter AB, utökad serveringstid uteserveringen
	Beslut
	Beskrivning av ärendet

	Serveringstillstånd; Brännastrand Fastigheter AB, utökad serveringstid uteserveringen, forts
	Yrkanden
	Beslutsgång


