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Miljö- och byggnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2018-05-17

Tid och plats
Ledamöter

2018-05-17 kl 08.30–12.00, 13.00-15.10
Miljö- och byggförvaltningens sammanträdesrum
Morgan Gutke (C)
Peter Sövig (S)

Tjänstgörande ersättare

Åke Sundemar (L) för Bengt Bivrin (MP)

Justeringens tid och plats

Strömstad 2018-05-17

Beslutande

Sekreterare
Ordförande
Justerare

Paragrafer

Ulla Hedlund

5 -8

Morgan Gutke
Peter Sövig
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-05-17

Datum då anslaget sätts upp

2018-05-17

Protokollets förvaringsplats

Miljö- och byggförvaltningen

Underskrift

Ulla Hedlund

Datum då anslaget tas ned

2018-06-08
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Miljö- och byggnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2018-05-17

Övriga närvarande

Ersättare
Övriga deltagare

Justerandes signatur

Michael Olsson, förvaltningschef
Henrik Rörberg, alkoholhandläggare
Mona Wrethman, miljö- och hälsoskyddschef
Anna Sanglert, miljö- och hälsoskyddsinspektör
Anna Simonsson, praktikant
Ulla Hedlund, sekreterare

Strömstads kommun
Miljö- och byggnämnden
452 80 Strömstad

E-post: mbn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 90
Fax: 0526-191 10
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Miljö- och byggnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2018-05-17

Dnr MBN-2018-551
Dnr MBN-2018-550

MBN AU § 5

Laholmen 2 - Hotell Laholmen, ansökan om
utökad serveringstid

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut

att bevilja Hotell Laholmen AB att servera starköl, vin, spritdrycker och andra
jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan kl. 01:00 och kl. 03:00 vid ovan
rubricerat serveringsställe under perioden 2018-06-13 t.o.m. 2019-03-31
(utökad serveringstid).
att minst två av polismyndigheten förordnade ordningsvakter ska tjänstgöra
under den utökade serveringstiden och fram till 30 minuter efter stängning
Avgift
Utökning av serveringstid
Summa

3 000 :3 000 :-

Beslutet fattas med stöd av
•
•
•

8 kap 2§ alkohollagen (2010:1622)
Strömstad kommuns riktlinjer för alkoholservering, antagen av
kommunfullmäktige 2017-12-14
Miljö- och byggnämndens taxor 2018, antagen av kommunfullmäktige.

Beslutsmotivering

Hotell Laholmen har under många år haft utökad serveringstid till 03.00 och skött
detta på ett tillfredsställande sätt.
Remissinstanserna har tillstyrkt ansökan. Polismyndigheten har satt som krav att
minst två av polismyndigheten förordnade ordningsvakter ska tjänstgöra under
den utökade serveringstiden och fram till 30 minuter efter stängning.

Sammanfattning av ärendet

Ansökan om utökad serveringstid kom in 2018-03-21. Ärendet har varit på remiss
hos polismyndigheten, räddningstjänsten och socialnämnden. Samtliga instanser
har lämnat yttranden.

Beslutsunderlag

Ansökan om utökad serveringstid, ankomststämplad 2018-03-21
Yttranden från polismyndigheten, registrerat 2018-04-17
Yttrande från räddningstjänsten, registrerat 2018-04-26
Yttrande från socialnämnden, registrerat 2018-05-04
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-05-07

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott beslutar:

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Miljö- och byggnämnden
452 80 Strömstad

E-post: mbn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 90
Fax: 0526-191 10
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Sammanträdesdatum
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att bevilja Hotell Laholmen AB att servera starköl, vin, spritdrycker och andra
jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan kl. 01:00 och kl. 03:00 vid ovan
rubricerat serveringsställe under perioden 2018-06-13 t.o.m. 2019-03-31
(utsträckt serveringstid).
att minst två av polismyndigheten förordnade ordningsvakter ska tjänstgöra
under den utökade serveringstiden och fram till 30 minuter efter stängning
Avgift
Utökning av serveringstid
Summa

3 000 :3 000 :-

Beslutet fattas med stöd av
•
•
•

8 kap 2§ alkohollagen (2010:1622)
Strömstad kommuns riktlinjer för alkoholservering, antagen av
kommunfullmäktige 2017-12-14
Miljö- och byggnämndens taxor 2018, antagen av kommunfullmäktige.

Upplysningar
Buller
Musik utomhus efter klockan 23:00 får bara förekomma om det är uppenbart att
det inte orsakar bullerstörning (låg bakgrundsmusik). Trubadur utomhus efter
23.00 är inte lämpligt. Dörrar och fönster ska hållas stängda efter klockan 23.00 då
musik spelas inomhus. Detta gäller i möjligaste mån, och det ska finnas rutiner för
hur detta kontrolleras. Fönster och dörrar får hållas öppna om verksamheten är
av sådan art att det är uppenbart att detta inte orsakar bullerstörning.
Nedanstående riktvärden ska beaktas:
Riktvärden
Inomhus i närliggande bostäder, hotellrum eller liknande (Källa: FoHMFS 2014:13)
Maximal ljudnivå
45 dB (LAFmax)
Ekvivalent ljudnivå
30 dB (LAeqT)
Ljud med hörbara tonkomponenter
25 dB (LAeqT)
Ljud från musikanläggningar
25 dB (LAeqT)
Lågfrekvent buller:
Tersband (Hz)
031,5
040
050
063
080
100
125
160
200

Justerandes signatur

Ljudtrycksnivå (dB)
56
49
43
42
40
38
36
34
32

Strömstads kommun
Miljö- och byggnämnden
452 80 Strömstad

E-post: mbn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 90
Fax: 0526-191 10
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Sammanträdesdatum
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Information
Miljö- och byggnämnden har tagit fram en vägledning för verksamheter som
spelar musik. Syftet med denna är att minska problemen med för höga ljudnivåer i
bostäder. För mer information, kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

Beslutet skickas till

Hotell Laholmen AB (delgivningskvitto)
Folkhälsomyndigheten
Länsstyrelsen
Polismyndigheten
Räddningstjänsten
Akten

Information om hur beslutet kan överklagas

Överklagande ställs till Förvaltningsrätten i Göteborg men skickas in till miljö- och
byggnämnden i Strömstads kommun inom tre veckor från den dag du fick ta del
av beslutet.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Miljö- och byggnämnden
452 80 Strömstad

E-post: mbn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 90
Fax: 0526-191 10
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Miljö- och byggnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2018-05-17

Dnr MBN-2018-501

MBN AU § 6

Makrillen 2 - Restaurang Skagerack, ansökan
om minskad serveringsyta samt
cateringverksamhet

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut

att bevilja Strandbaren IAH AB att få servera starköl, vin, spritdrycker och andra
jästa alkoholdrycker till allmänheten med stadigvarande ändring av gällande
tillstånd. (ändringen gäller förminskad serveringsyta)
att stadigvarande bevilja Strandbaren IAH AB tillstånd att bedriva
cateringverksamhet i Strömstads kommun.
att följande villkor gäller enligt räddningstjänstens yttrande:
1.

Maximalt antal personer i lokalerna får inte överstiga 375 varav 100 sittande.
På uteserveringen max antal personer 300 varav sittande 100 personer

2.

Bord, stolar och andra inventarier ska placeras så att de inte försvårar en
trygg och säker utrymning, möblemanget får ej placeras så att de inskränker
på utrymningsvägarnas mått. Det ska finnas minst två av varandra oberoende
utrymningsvägar.

3.

Befintlig släckutrustning ska finnas på avsedda platser och vara skyltad enligt
gällande regler. Släckutrustningen ska årligen vara kontrollerad av
auktoriserad serviceman.

4.

Utrymningsskyltar ska vara i funktionsdugligt skick och fungera i sin
nödljusfunktion.

5.

Personalen skall vara väl informerad om hur de ska agera i händelse av brand
eller annan olycka. Personalen ska ha erforderlig kompetens om
släckutrustning samt ha en tydliggjord utrymningsstrategi i händelse av
brand.

6.

Utrymningslarmet ska minst var tredje år revisionsbesiktigas av en behörig
person, detta ska dokumenteras i en kontrolljournal.

7.

Det ska finnas en namngiven person som är ansvarig för utrymningslarmet.
Kontroll och provningar av larmet skall göras med lämpliga tidsintervall,
dessa ska dokumenteras. Detta för att säkerställa larmets funktion.

att serveringsutrymme ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens
utgång.
att servering av alkoholhaltiga drycker på uteservering endast får ske genom
servering vid bord enligt Strömstad kommuns riktlinjer för alkoholservering.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Miljö- och byggnämnden
452 80 Strömstad

E-post: mbn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 90
Fax: 0526-191 10
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Avgift
Cateringverksamhet
Summa

3 000 :3 000 :-

Beslutet fattas med stöd av
•
•
•
•

8 kap. 2 och 4 §§ alkohollagen (2010:1622)
Strömstad kommuns riktlinjer för alkoholservering, antagen av
kommunfullmäktige 2017-12-14 § 157
Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)
Miljö- och byggnämndens taxor 2018, antagen av kommunfullmäktige.

Beslutsmotivering

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har inga anmärkningar gentemot sökanden
och räddningstjänsten tillstyrker ansökan under förutsättning att medföljande
villkor följs.

Sammanfattning av ärendet

Ansökan om serveringstillstånd kom in 2018-02-15. Ärendet har skickats på remiss
till räddningstjänsten då förändrad serveringsyta kan påverka utrymningsvägar
med mera. Räddningstjänstens yttrande redovisas i beslutet.

Beslutsunderlag

Ansökan om serveringstillstånd, ankomststämplad 2018-02-15.
Yttrande från räddningstjänsten, registrerat 2018-03-29
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-05-02

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott beslutar:

att bevilja Strandbaren IAH AB att få servera starköl, vin, spritdrycker och andra
jästa alkoholdrycker till allmänheten med stadigvarande ändring av gällande
tillstånd. (ändringen gäller förminskad serveringsyta)
att stadigvarande bevilja Strandbaren IAH AB tillstånd att bedriva
cateringverksamhet i Strömstads kommun.
att följande villkor gäller enligt räddningstjänstens yttrande:
1.

Maximalt antal personer i lokalerna får inte överstiga 375 varav 100
sittande. På uteserveringen max antal personer 300 varav sittande 100
personer

2.

Bord, stolar och andra inventarier ska placeras så att de inte försvårar en
trygg och säker utrymning, möblemanget får ej placeras så att de
inskränker på utrymningsvägarnas mått. Det ska finnas minst två av
varandra oberoende utrymningsvägar.

3.

Befintlig släckutrustning ska finnas på avsedda platser och vara skyltad

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Miljö- och byggnämnden
452 80 Strömstad

E-post: mbn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se
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enligt gällande regler. Släckutrustningen ska årligen vara kontrollerad av
auktoriserad serviceman.
4.

Utrymningsskyltar ska vara i funktionsdugligt skick och fungera i sin
nödljusfunktion.

5.

Personalen skall vara väl informerad om hur de ska agera i händelse av
brand eller annan olycka. Personalen ska ha erforderlig kompetens om
släckutrustning samt ha en tydliggjord utrymningsstrategi i händelse av
brand.

6.

Utrymningslarmet ska minst var tredje år revisionsbesiktigas av en
behörig person, detta ska dokumenteras i en kontrolljournal.

7.

Det ska finnas en namngiven person som är ansvarig för
utrymningslarmet. Kontroll och provningar av larmet skall göras med
lämpliga tidsintervall, dessa ska dokumenteras. Detta för att säkerställa
larmets funktion.

att serveringsutrymme ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens
utgång.
att servering av alkoholhaltiga drycker på uteservering endast får ske genom
servering vid bord enligt Strömstad kommuns riktlinjer för alkoholservering.
Avgift
Cateringverksamhet
Summa

3 000 :3 000 :-

Beslutet fattas med stöd av
•
•
•
•

8 kap. 2 och 4 §§ alkohollagen (2010:1622)
Strömstad kommuns riktlinjer för alkoholservering, antagen av
kommunfullmäktige 2017-12-14 § 157
Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)
Miljö- och byggnämndens taxor 2018, antagen av kommunfullmäktige.

Upplysningar

Tillståndshavaren är skyldig att vid varje cateringtillfälle anmäla till kommunen
vilken lokal som ska användas. Lokalen ska sedan godkännas av kommunen innan
catering får ske.

Beslutet skickas till

Strandbaren IAH AB, Strandpromenaden 7, 452 30 Strömstad (delgivningskvitto)
Folkhälsomyndigheten
Länsstyrelsen
Räddningstjänsten
Akten

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Miljö- och byggnämnden
452 80 Strömstad

E-post: mbn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 90
Fax: 0526-191 10
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Miljö- och byggnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2018-05-17

Information om hur beslutet kan överklagas

Överklagande ställs till Förvaltningsrätten i Göteborg men skickas in till miljö- och
byggnämnden i Strömstads kommun inom tre veckor från den dag du fick ta del
av beslutet.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Miljö- och byggnämnden
452 80 Strömstad

E-post: mbn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 90
Fax: 0526-191 10
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Miljö- och byggnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2018-05-17

Dnr MBN-2018-85

MBN AU § 7

Nord-Koster 1:120 - Kosterhavets Ekobod AB,
stadigvarande serveringstillstånd.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut

att bevilja Kosterhavets Ekobod AB att få servera starköl, vin, spritdrycker och
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på serveringstället Kosterhavets
Ekobod, beläget på Nord-Koster 1:120.
att serverings utrymme ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens
utgång.
att servering av alkoholhaltiga drycker på uteserveringen endast får ske genom
servering vid bord enligt Strömstads kommuns riktlinjer för serveringstillstånd. På
uteserveringen får maximalt 50 personer vistas.
att följande villkor gäller enligt räddningstjänstens yttrande
1.

Maximalt antal personer i lokalerna inte överstiger 25 personer.

2.

Bord, stolar och andra inventarier ska placeras så att de inte försvårar en
trygg och säker utrymning, möblemanget får ej placeras så att de inskränker
på utrymningsvägarnas mått. Det ska finnas minst två av varandra oberoende
utrymningsvägar.

3.

Befintlig släckutrustning ska finnas på avsedda platser och vara skyltad enligt
gällande regler. Släckutrustningen ska årligen vara kontrollerad av
auktoriserad serviceman.

4.

Utrymningsskyltar ska vara i funktionsdugligt skick och fungera i sin
nödljusfunktion.

5.

Personalen skall vara väl informerad om hur de ska agera i händelse av brand
eller annan olycka. Personalen ska ha erforderlig kompetens om
släckutrustning samt ha en tydliggjord utrymningsstrategi i händelse av
brand.

Avgift
Prövning av serveringstillstånd
Avgiften är betald.

8 000 :-

Beslutet fattas med stöd av
•
•
•
•

Justerandes signatur

8 kap. 2 § och 14 § första stycket alkohollagen (2010:1622)
Strömstad kommuns Riktlinjer för alkoholservering, antagen av
Kommunfullmäktige 2017-12-14 § 157
Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)
Miljö- och byggnämndens taxor 2018, antagen av kommunfullmäktige.

Strömstads kommun
Miljö- och byggnämnden
452 80 Strömstad

E-post: mbn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 90
Fax: 0526-191 10
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Miljö- och byggnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2018-05-17

Beslutsmotivering

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har inget att anmärka på vad gäller sökanden
och i ansökan uppgiven budget bedöms som rimlig.
Sökanden Ulf Eriksson har inte tidigare drivit restaurang eller innehaft
serveringstillstånd men bedöms som seriös och ordningsam. Verksamheten ska
bedrivas i källarplanet på fastigheten och ha uteservering på en yta i trädgården.
Polisen och Socialnämnden har inget att erinra och sökanden förekommer inte
hos Kronofogdemyndigheten. Inte heller hos Skatteverket finns något att anmärka
på.
Räddningstjänstens yttrande redovisas i beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Ansökan om serveringstillstånd kom in 2018-01-17. Ansökan har skickats på
remiss till Polisen, Socialnämnden, Räddningstjänsten, Skatteverket och
Kronofogdemyndigheten.
Polisen och Socialnämnden har inget att erinra och sökanden förekommer inte
hos Kronofogdemyndigheten. Inte heller hos Skatteverket finns något att anmärka
på.
Räddningstjänstens yttrande redovisas i beslutet.

Beslutsunderlag

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd ankomststämplad 2018-01-17
Yttrande från räddningstjänsten 2018-03-05
Yttrande från polisen ankomststämplad 2018-02-26
Yttrande från socialnämnden ankomststämplad 2018-03-12
Remissvar från Kronofogdemyndigheten ankomststämplad 2018-02-22
Remissvar från Skatteverket ankomststämplad 2018-03-12
Tjänsteskrivelse 2018-04-17

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott beslutar:

att bevilja Kosterhavets Ekobod AB att få servera starköl, vin, spritdrycker och
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på serveringstället Kosterhavets
Ekobod, beläget på Nord-Koster 1:120.
att serverings utrymme ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens
utgång.
att servering av alkoholhaltiga drycker på uteserveringen endast får ske genom
servering vid bord enligt Strömstads kommuns riktlinjer för serveringstillstånd. På
uteserveringen får maximalt 50 personer vistas.
att följande villkor gäller enligt räddningstjänstens yttrande
1.

Justerandes signatur

Maximalt antal personer i lokalerna inte överstiger 25 personer.

Strömstads kommun
Miljö- och byggnämnden
452 80 Strömstad
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Miljö- och byggnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2018-05-17

2.

Bord, stolar och andra inventarier ska placeras så att de inte försvårar en
trygg och säker utrymning, möblemanget får ej placeras så att de
inskränker på utrymningsvägarnas mått. Det ska finnas minst två av
varandra oberoende utrymningsvägar.

3.

Befintlig släckutrustning ska finnas på avsedda platser och vara skyltad
enligt gällande regler. Släckutrustningen ska årligen vara kontrollerad av
auktoriserad serviceman.

4.

Utrymningsskyltar ska vara i funktionsdugligt skick och fungera i sin
nödljusfunktion.

5.

Personalen skall vara väl informerad om hur de ska agera i händelse av
brand eller annan olycka. Personalen ska ha erforderlig kompetens om
släckutrustning samt ha en tydliggjord utrymningsstrategi i händelse av
brand.

Avgift
Prövning av serveringstillstånd
Avgiften är betald.

8 000 :-

Beslutet fattas med stöd av
•
•
•
•

8 kap 2 § och 14 § första stycket alkohollagen (2010:1622)
Strömstad kommuns Riktlinjer för alkoholservering, antagen av
Kommunfullmäktige 2017-12-14 § 157
Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)
Miljö- och byggnämndens taxor 2018, antagen av kommunfullmäktige.

Upplysningar

Vid anordnande av offentlig tillställning (musikuppträdande) kan detta kräva
polistillstånd.

Beslutet skickas till

Kosterhavets Ekobod AB, Västra Bovägen 9, 452 04 Nordkoster (delgivningskvitto)
Folkhälsomyndigheten
Länsstyrelsen
Polismyndigheten
Socialnämnden
Räddningstjänsten
Akten

Information om hur beslutet kan överklagas

Överklagande ställs till Förvaltningsrätten i Göteborg men skickas in till miljö- och
byggnämnden i Strömstads kommun inom tre veckor från den dag du fick ta del
av beslutet.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Miljö- och byggnämnden
452 80 Strömstad

E-post: mbn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 90
Fax: 0526-191 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

14 (17)

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2018-05-17

Dnr MBN-2018-382

MBN AU § 8

Stenbiten 6 - Mellow Café och Bistro,
stadigvarande serveringstillstånd

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut

att bevilja Strömstad Café och Bistro att få servera starköl, vin, spritdrycker och
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på serveringsstället Mellow Café och
Bistro, beläget på Stenbiten 6.
att serverings utrymme ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens
utgång.
att servering av alkoholhaltiga drycker på uteserveringen endast får ske genom
servering vid bord enligt Strömstads kommuns riktlinjer för serveringstillstånd.
att följande villkor gäller enligt Räddningstjänstens yttrande
1.

Maximalt antal personer i lokalerna inte överstiger 30 person.
- Skylt anslås på det totala antalet personer som max får vistas i lokalen.
- Skylten ska placeras på väl synlig plats.

2.

Maximalt antal personer på uteservering inte överstiger 80 personer.

Brister i brandskyddet som ska åtgärdas:
3.

Saknas godkänd handbrandsläckare.
- En handbrandsläckare med lägst effektivitetsklass 34A 183BC 6 kg
pulversläckare ska finnas i lokalen. Placeras i tillagningsdelen.
- Platsen ska vara utmärkt med handbrandsläckarsymbol (röd bakgrund
och vit släckare). Skylt med text pulversläckare ska monteras (även denna
med röd bakgrund och vit text).

4.

Genombelyst nödutrymningsskylt vid entré dörr fungerade inte.
- Skylten ska fungera.

Avgift
Prövning av serveringstillstånd
Summa
Avgiften faktureras.

8 000 :8 000 :-

Beslutet fattas med stöd av
•
•
•
•

Justerandes signatur

8 kap 2 § och 14 § första stycket alkohollagen (2010:1622)
Strömstad kommuns Riktlinjer för alkoholservering antagen av
Kommunfullmäktige 2017-12-14 § 157
Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)
Miljö- och byggnämndens taxor 2018, antagen av kommunfullmäktige.

Strömstads kommun
Miljö- och byggnämnden
452 80 Strömstad

E-post: mbn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 90
Fax: 0526-191 10
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Miljö- och byggnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2018-05-17

Beslutsmotivering

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har inget att anmärka på vad gäller sökanden
och i ansökan uppgiven budget bedöms som rimlig.
Sökande Stanislav Petrov Stoyanov har under flera år visat att han kan driva
restaurang och följa alkohollagen. Räddningstjänsten har vid besiktning begränsat
antalet personer som får vistas inne i lokalen till 30 och på uteserveringen till
maximalt 80.
Räddningstjänsten har bedömt lokalerna som lämpliga och anser att
serveringstillstånd kan beviljas under förutsättning att villkoren i
räddningstjänstens yttrande följs och att bristerna i brandskyddet åtgärdas.
Polisen och socialnämnden har inget att erinra och sökanden förekommer inte
hos Kronofogdemyndigheten. Inte heller hos Skatteverket finns något att anmärka
på.

Sammanfattning av ärendet

Ansökan om serveringstillstånd kom in 2018-03-01. Ansökan har skickats på
remiss till Polisen, Socialnämnden, Räddningstjänsten, Skatteverket och
Kronofogdemyndigheten.
Polisen och Socialnämnden har inget att erinra och sökanden förekommer inte
hos Kronofogdemyndigheten. Inte heller hos Skatteverket finns något att anmärka
på.
Räddningstjänstens yttrande redovisas i beslutet.

Beslutsunderlag

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd, ankomststämplad 2018-03-01
Yttrande från räddningstjänsten 2018-03-21
Yttrande från polisen ankomststämplad 2018-03-26
Yttrande från socialnämnden ankomststämplad 2018-04-09
Remissvar från Skatteverket 2018-03-13
Remissvar från Kronofogdemyndigheten ankomststämplad 2018-03-21
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-17

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott beslutar:

att bevilja Strömstad Café och Bistro att få servera starköl, vin, spritdrycker och
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på serveringsstället Mellow Café och
Bistro, beläget på Stenbiten 6.
att serverings utrymme ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens
utgång.
att servering av alkoholhaltiga drycker på uteserveringen endast får ske genom
servering vid bord enligt Strömstads kommuns riktlinjer för serveringstillstånd.
att följande villkor gäller enligt Räddningstjänstens yttrande

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Miljö- och byggnämnden
452 80 Strömstad

E-post: mbn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se
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Miljö- och byggnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2018-05-17

1.

2.

Maximalt antal personer i lokalerna inte överstiger 30 person.
- Skylt anslås på det totala antalet personer som max får vistas i lokalen.
- Skylten ska placeras på väl synlig plats.
Maximalt antal personer på uteservering inte överstiger 80 personer.

Brister i brandskyddet som ska åtgärdas:
3.

Saknas godkänd handbrandsläckare.
- En handbrandsläckare med lägst effektivitetsklass 34A 183BC 6 kg
pulversläckare ska finnas i lokalen. Placeras i tillagningsdelen.
- Platsen ska vara utmärkt med handbrandsläckarsymbol (röd bakgrund och
vit släckare). Skylt med text pulversläckare ska monteras (även denna med
röd bakgrund och vit text).

4.

Genombelyst nödutrymningsskylt vid entré dörr fungerade inte.
- Skylten ska fungera.

Avgift
Prövning av serveringstillstånd
Avgiften faktureras.

8 000 :-

Beslutet fattas med stöd av
•
•
•
•

8 kap 2 § och 14 § första stycket alkohollagen (2010:1622)
Strömstad kommuns Riktlinjer för alkoholservering antagen av
Kommunfullmäktige 2017-12-14 § 157
Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)
Miljö- och byggnämndens taxor 2018, antagen av kommunfullmäktige.

Upplysningar

Innan tillståndet tas i bruk ska Räddningstjänstens påpekanden vara åtgärdade.
Räddningstjänsten kommer att kontrollera att ovanstående är åtgärdat senast 2
veckor efter beviljat tillstånd. Återkoppling till alkoholhandläggare kommer att
ske.

Beslutet skickas till

Strömstads Café och Bistro, Östra Klevgatan 4, 452 30 Strömstad
(delgivningskvitto)
Folkhälsomyndigheten
Länsstyrelsen
Polismyndigheten
Socialnämnden
Räddningstjänsten
Akten

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Miljö- och byggnämnden
452 80 Strömstad

E-post: mbn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 90
Fax: 0526-191 10
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Miljö- och byggnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2018-05-17

Information om hur beslutet kan överklagas

Överklagande ställs till Förvaltningsrätten i Göteborg men skickas in till miljö- och
byggnämnden i Strömstads kommun inom tre veckor från den dag du fick ta del
av beslutet.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Miljö- och byggnämnden
452 80 Strömstad

E-post: mbn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 90
Fax: 0526-191 10

