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Justeringens tid och plats Strömstad 2019-06-13 
  
Sekreterare   Paragrafer 15 - 16 
 Ulla Hedlund 
  
Ordförande  
 Peter Sövig 
  
Justerare  
 Dag Wersén 

 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Miljö- och byggnämndens arbetsutskott 
  
Sammanträdesdatum 2019-06-13 
  
Datum då anslaget sätts upp 2019-06-13 Datum då anslaget tas ned 2019-07-05 
  
Protokollets förvaringsplats Miljö- och byggförvaltningen 
  
Underskrift   
 Ulla Hedlund 
  

 

Tid och plats 2019-06-13 kl 08.30–12.50 
 Miljö- och byggförvaltningens sammanträdesrum 
Beslutande  
Ledamöter Peter Sövig (S) 

Lars Åke Karlgren (V) 
 Dag Wersén (M) 
Tjänstgörande ersättare  
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Övriga närvarande  
Ersättare  
  
Övriga deltagare Michael Olsson, förvaltningschef 

Henrik Rörberg, alkoholhandläggare 
Ulla Hedlund, sekreterare 

  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (7) 
 Miljö- och byggnämndens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2019-06-13  
   
    

 

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: mbn@stromstad.se Tel: 0526-196 90 
 Miljö- och byggnämnden Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

Innehåll 
MBN AU § 15 Hummern 1 - Restaurangbiografen Park, ansökan om utökad serveringsyta 

2019-06-01 till 2019-12-31 .............................................................................. 4 

MBN AU § 16 Norrkärr 1:223 - Restaurang Ranchen, ansökan om utvidgad serveringsyta . 6 
  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (7) 
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2019-06-13 

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: mbn@stromstad.se Tel: 0526-196 90 
Miljö- och byggnämnden Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
452 80 Strömstad 

Dnr MBN-2019-1190 

MBN AU § 15 Hummern 1 - Restaurangbiografen Park, 
ansökan om utökad serveringsyta 2019-06-01 
till 2019-12-31 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut 
att bevilja Restaurangbiografen Park utökad serveringsyta i Stadsparken med 
plats för 40 sittande gäster under perioden 2019-06-14--2019-12-31. På den 
utökade serveringsytan för öl och vin serveras. 

Avgift 
Tillfälligt utökad serveringsyta 4 100 :- 
Summa 4 100 :- 

Beslutet fattas med stöd av alkohollagen (2010:1622) 8 kap. 2§. 

Beslutsmotivering 
Vid prövning av ansökan har det inte framkommit något som talar emot att bevilja 
restaurangbiografen Park tillstånd att tillfälligt servera öl och vin på en 
uteservering i Stadsparken. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om tillfälligt utvidgad serveringsyta kom in 2019-05-22. Remiss skickades 
till polismyndigheten 2019-05-23. 

Polismyndigheten svarade på remiss 2019-05-27 och hade inget att invända mot 
ansökan. 

Ansökan gäller servering av lyx street food från foodtruck inkörd i parken med en 
mindre väl avgränsad uteservering. Serveringen ska vara öppen onsdag, fredag 
och lördag vid fint väder. Ytan som nyttjas är i kanten av parken framför 
restaurang Park. 

Kommunen och polismyndigheten har godkänt användning av ytan till sökt 
verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om tillfälligt utökad serveringsyta ankomststämplad 2019-05-22 
Yttrande från polismyndigheten ankomststämplad 2019-05-27 
Tjänsteskrivelse 2019-05-28 

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

att bevilja Restaurangbiografen Park utökad serveringsyta i Stadsparken med plats 
för 40 sittande gäster under perioden 2019-06-14--2019-12-31. På den utökade 
serveringsytan för öl och vin serveras. 
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Avgift 
Tillfälligt utökad serveringsyta 4 100 :- 
Summa 4 100 :- 

Beslutet fattas med stöd av alkohollagen (2010:1622) 8 kap. 2§. 

Beslutet skickas till 
daniel@biopark.se 
Polismyndigheten 
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. 
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Dnr MBN-2019-935 

MBN AU § 16 Norrkärr 1:223 - Restaurang Ranchen, 
ansökan om utvidgad serveringsyta 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut 
att bevilja Restaurang Ranchen utvidgad serveringsyta enligt ritning inkommen 
till Strömstads kommun 2019-04-15. 

Beslutet ska gälla med följande villkor; 

1. 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.
2. Befintlig släckutrustning ska finnas på avsedda platser och vara skyltad enligt
gällande regler. Släckutrustningen ska årligen vara kontrollerad av auktoriserad
serviceman.
3. Utrymningsskyltar ska vara i funktionsdugligt skick och fungera i sin
nödljusfunktion.
4. 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 
Stadigvarande utvidgning av serveringsyta 4 100 :- 
Summa 4 100 :- 

Beslutet fattas med stöd av alkohollagen 8 kap. 2§. och lag om skydd mot olyckor 
(SFS 2003:778) 

Beslutsmotivering 
Miljö och byggförvaltningen har under utredningen inte funnit något som talar 
emot att bevilja ansökan. 
Räddningstjänsten har tillstyrkt med villkor. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om utvidgad serveringsyta kom in 2019-04-15. Remisser skickades till 
polismyndigheten och räddningstjänsten. 

Polismyndigheten hade inget att erinra. 

Räddningstjänsten tillstyrkte ansökan med villkor enligt ovan. 

Utvidgningen gäller våning 2 i de nybyggda lokalerna och innebär att antalet 
personer som får vistas i lokalerna höjs från 100 till 250. 
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Beslutsunderlag 
Ansökan om stadigvarande utvidgning av serveringsyta, ankomststämplad 
2019-04-15 
Ritning, ankomststämplad 2019-04-15 
Yttrande från polismyndigheten ankomststämplad 2019-05-03 
Yttrande från räddningstjänsten 2019-05-27 
Tjänsteskrivelse 2019-05-27 

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

att bevilja Restaurang Ranchen utvidgad serveringsyta enligt ritning inkommen 
till Strömstads kommun 2019-04-15. 

Beslutet ska gälla med följande villkor; 

1. 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.
2. Befintlig släckutrustning ska finnas på avsedda platser och vara skyltad enligt
gällande regler. Släckutrustningen ska årligen vara kontrollerad av auktoriserad
serviceman.
3. Utrymningsskyltar ska vara i funktionsdugligt skick och fungera i sin
nödljusfunktion.
4. 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 
Stadigvarande utvidgning av serveringsyta 4 100 :- 
Summa 4 100 :- 

Beslutet fattas med stöd av alkohollagen 8 kap. 2§. och lag om skydd mot olyckor 
(SFS 2003:778) 

Beslutet skickas till 
bodil@selater.se 
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. 
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