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Miljö- och byggnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-03-07

Dnr MBN-2019-128

MBN AU § 3

Dafter 1:3 - Borgens Kanonmat ansökan om
utökad serveringsyta

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut

att bevilja Borgens Kanonmat med utökad serveringsyta inom Daftöland.
Avgift
Stadigvarande utvidgning av serveringstillstånd
Summa

4 100 :4 100 :-

Beslutet fattas med stöd av alkohollagen 8 kap. 2§.

Beslutsmotivering

Miljö och byggförvaltningen har under utredningen inte funnit något som talar
mot att bevilja ansökan. Polismyndigheten och räddningstjänsten har tillstyrkt
ansökan utan villkor.

Sammanfattning av ärendet

Ansökan om utökad serveringsyta kom in 2019-01-16. Ansökan gäller förflyttning
av serveringsytan i parken från markplan upp på terrass samt in i befintlig
byggnad i anslutning till terrassen. Samtidigt tas den tidigare serveringsytan i
markplan bort och menyn förändras till något mer än snabbmat.
Remisser skickades till polismyndigheten och räddningstjänsten 2019-01-21.
Polismyndigheten tillstyrker ansökan i ett yttrande 2019-01-23.
Räddningstjänsten tillstyrker ansökan i ett yttrande 2019-01-29.

Beslutsunderlag

Ansökan om utökad serveringsyta ankomststämplad 2019-01-16
Yttrande från polismyndigheten ankomststämplat 2019-01-23
Yttrande från räddningstjänsten ankomststämplat 2019-01-29
Tjänsteskrivelse 2019-02-13

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

att bevilja Borgens kanonmat utökad serveringsyta inom Daftöland.
Avgift
Stadigvarande utvidgning av serveringstillstånd
Summa

4100 :4100 :-

Beslutet fattas med stöd av alkohollagen 8 kap. 2§.

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
2019-03-07

Beslutet skickas till

leif@dafto.se (delgivningskvitto)
Polismyndigheten
Räddningstjänsten

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
2019-03-07

Dnr MBN-2019-255

MBN AU § 4

Laholmen 2 - Laholmen Hotell, ansökan om
utökad serveringstid 2019-04-01-2020-03-31

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut

att bevilja Laholmen hotell utökad serveringstid mellan 2019-04-01--2020-03-31.
Tiden som sökts är 11.00–03.00 och ska gälla på bolagets samtliga
serveringsytor.
Beslutet ska gälla med följande villkor:
1. Maximalt antal personer i lokalerna inte överstiger 1000 personer. Skylt anslås
på det totala antalet personer som får vistas i respektive lokal på väl synlig plats.
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. Eller utrymningsdörrar.
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. 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.
7. Minst 2 (TVÅ) av Polismyndigheten förordnade ordningsvakter ska tjänstgöra
under den utökade serveringstiden och fram till 30 minuter efter stängning.
Avgift
Utökad serveringstid som söks årligen
Summa

4 100 :4 100 :-

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

Beslutsmotivering

Miljö- och byggförvaltningen har inget att anmärka på vad gäller efterlevnaden av
grundtillståndet. Vi bedömer att utökad öppettid ej i betydande grad orsakar
olägenheter ifråga om ordning och nykterhet eller att det kan innebära särskild
risk för människors hälsa.

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
2019-03-07

Sammanfattning av ärendet

Ansökan om utökad serveringstid som söks årligen kom in 2019-02-01. Laholmen
hotell har sedan tidigare ett gällande serveringstillstånd. Nu söks utökad
serveringstid fram till 03.00 under 1 år. Remiss har skickats till polismyndigheten
som tillstyrker ansökan med villkor om ordningsvakter. Remiss har också skickats
till räddningstjänsten vilka också tillstyrker ansökan med villkor som redovisas i
förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Ansökan om utökad serveringstid som söks årligen, ankomststämplad 2019-02-01
Yttrande från polismyndigheten, ankomststämplad 2019-02-04
Yttrande från räddningstjänsten, ankomststämplad 2019-02-07
Tjänsteskrivelse 2019-02-14

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

att bevilja Laholmen hotell utökad serveringstid mellan 2019-04-01--2020-03-31.
Tiden som sökts är 11.00–03.00 och ska gälla på bolagets samtliga serveringsytor.
Beslutet ska gälla med följande villkor:
1. Maximalt antal personer i lokalerna inte överstiger 1000 personer. Skylt anslås
på det totala antalet personer som får vistas i respektive lokal på väl synlig plats.
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. Eller utrymningsdörrar.
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. 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.
7. Minst 2 (TVÅ) av Polismyndigheten förordnade ordningsvakter ska tjänstgöra
under den utökade serveringstiden och fram till 30 minuter efter stängning.
Avgift
Utökad serveringstid som söks årligen
Summa

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Miljö- och byggnämnden
452 80 Strömstad

4 100 :4 100 :-

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

Beslutet skickas till

laholmen@laholmen.se (delgivningskvitto)
Polismyndigheten
Räddningstjänsten

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
2019-03-07

Dnr MBN-2019-254

MBN AU § 5

Laholmen 2 - Laholmen Hotell, ansökan om
utökad serveringsyta 2019-05-01-2019-09-30

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut

att bevilja Hotell Laholmen AB, tillfälligt utökad serveringsyta enligt ritning
inskickad 2019-02-01. Tillståndet avser tiden 2019-05-01--2019-09-30.
Avgift
Tillfällig utökning av serveringstillstånd
Summa

3 000 :3 000 :-

Beslutet fattas med stöd av alkohollagen 8 kap. 2§.

Beslutsmotivering

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har inget att anmärka på vad gäller
efterlevnad av gällande grundtillstånd. Vi bedömer att utökad serveringsyta ej i
betydande grad, orsakar olägenheter ifråga om ordning och nykterhet eller att det
kan innebära särskild risk för människors hälsa.

Sammanfattning av ärendet

Ansökan om utökad serveringsyta kom in 2019-02-01. Remisser har skickats till
polismyndigheten och räddningstjänsten.
Hotell Laholmen har haft tillfälligt serveringstillstånd på samma yta de senaste
åren utan några som helst bekymmer.
Polismyndigheten tillstyrker ansökan utan förbehåll.
Räddningstjänsten tillstyrker ansökan utan förbehåll.

Beslutsunderlag

Ansökan om tillfälligt utökad serveringsyta, ankomststämplad 2019-02-01
Yttrande från polismyndigheten, ankomststämplad 2019-02-04.
Yttrande från räddningstjänsten, ankomststämplad 2019-02-08.
Tjänsteskrivelse 2019-02-27.

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott beslutar:

att bevilja Hotell Laholmen AB, tillfälligt utökad serveringsyta enligt ritning
inskickad 2019-02-01. Tillståndet avser tiden 2019-05-01--2019-09-30.
Avgift
Tillfällig utökning av serveringstillstånd
Summa

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Miljö- och byggnämnden
452 80 Strömstad

3 000 :3 000 :-

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
2019-03-07

Beslutet fattas med stöd av alkohollagen 8 kap. 2§.

Upplysningar

Riksdagen beslutade 12 december 2018 om en ny tobakslag. Den nya
lagstiftningen, som träder i kraft 1 juli 2019, innebär bland annat att rökförbudet
vidgas till att innefatta uteserveringar och entréer till rökfria lokaler. Rökförbudet
gäller även elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning.
Den som i egenskap av ägare eller på annan grund disponerar över en plats eller
område med rökförbud, exempelvis en uteservering eller entré till en restaurang,
ansvarar för att rökförbudet upprätthålls. Den som är ansvarig ska genom
skyltning tydligt informera om rökförbudet och vid behov ingripa med information
och tillsägelser. Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, får
denne avvisas.

Beslutet skickas till

matthias@laholmen.se (delgivningskvitto)
Polismyndigheten
Räddningstjänsten
Länsstyrelsen
Folkhälsomyndigheten

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
2019-03-07

Dnr MBN-2019-250

MBN AU § 6

Laholmen 3 - Laholmens fisk ansökan om
utvidgad serveringsyta, cateringverksamhet
och utvidgat sortiment

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut

att bevilja Laholmens fisk Strömstad AB utvidgad serveringsyta,
cateringverksamhet samt utvidgat sortiment. 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.
2. 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 serveringstillstånd.
Summa

4100 :4100 :-

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

Beslutsmotivering

Miljö och byggförvaltningen finner inget som talar emot att bevilja ansökan om
utvidgning av serveringstillståndet. Både polismyndigheten och räddningstjänsten
tillstyrker ansökan.

Sammanfattning av ärendet

Ansökan om utvidgad serveringsyta, catering samt utvidgat sortiment kom in
2019-02-01. Remisser skickades till polismyndigheten och räddningstjänsten.
Laholmens fisk har haft serveringstillstånd sedan hösten 2017. Tillståndet har då
gällt starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker. Bolaget vill nu utöka med att även
kunna servera spritdrycker till sina gäster. Man vill även utöka antalet bord både
inne i restaurangen och på uteserveringen. Till detta vill man också utöka
verksamheten med catering.
Polismyndigheten har tillstyrks ansökan.
Räddningstjänsten tillstyrker ansökan med villkor enligt ovan.
Miljö och byggförvaltningen har uppfattningen att verksamheten har skötts på ett
klanderfritt sätt och ser inget som talar mot att bevilja ansökan.

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
2019-03-07

Beslutsunderlag

Ansökan om utvidgning av serveringstillstånd, ankomststämplad 2019-02-01
Yttrande från polismyndigheten, ankomststämplad 2019-02-04
Yttrande från räddningstjänsten, ankomststämplad 2019-02-20
Tjänsteskrivelse 2019-02-21

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott beslutar:

att bevilja Laholmens fisk Strömstad AB utvidgad serveringsyta,
cateringverksamhet samt utvidgat sortiment. 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.
2. 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 serveringstillstånd.
Summa

4 100 :4 100 :-

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

Upplysningar

Enligt Strömstads kommuns riktlinjer för serveringstillstånd ska servering av
alkoholhaltiga drycker på uteserveringen ske vi bordet.

Beslutet skickas till

anneli@kostermarin.se (delgivningskvitto)
Polismyndigheten
Räddningstjänsten
Länsstyrelsen
Folkhälsomyndigheten

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
2019-03-07

Dnr MBN-2019-367

MBN AU § 7

Laholmen 3 - Laholmens Fisk, ansökan om
tillfälligt serveringstillstånd Folkets Hus

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut

att bevilja Laholmens fisk Strömstad AB tillfälligt serveringstillstånd på Folkets
Hus i Strömstad mellan 2019-04-05 och 2019-04-14.
Det tillfälliga tillståndet ska gälla med följande villkor:
1. Maximalt antal personer i lokalerna får inte överstiga 150 person.
2. Bord, stolar och andra inventarier ska placeras att det 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. Vägledande markeringar 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. 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.
Avgift
Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten
3 000 :Summa
3 000 :Beslutet fattas med stöd av alkohollagen 8kap. 2§ och lag om skydd mot olyckor
(SFS 2003:778)

Beslutsmotivering

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har inget att anmärka på vad gäller
efterlevnad av gällande grundtillstånd. Vi bedömer att det tillfälliga tillståndet ej i
betydande grad, orsakar olägenheter ifråga om ordning och nykterhet eller att det
kan innebära särskild risk för människors hälsa.

Sammanfattning av ärendet

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd på Folkets Hus kom in 2019-02-14.
Ansökan avser servering vid showen om Strömstads Folkets park. Servering ska
ske till sittande gäster vid bord. Tillstånd söks för servering av vin, starköl och
andra jästa alkoholdrycker.
Remiss har skickats till polismyndigheten och räddningstjänsten.

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
2019-03-07

Polismyndigheten har tillstyrkt ansökan utan förbehåll.
Räddningstjänsten har tillstyrkt med villkor enligt ovan.

Beslutsunderlag

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, ankomststämplad 2019-02-14
Yttrande från polismyndigheten, ankomststämplad 2019-02-25
Yttrande från räddningstjänsten, ankomststämplad 2019-02-25
Tjänsteskrivelse 2019-02-26

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

att bevilja Laholmens fisk Strömstad AB tillfälligt serveringstillstånd på Folkets
Hus i Strömstad mellan 2019-04-05 och 2019-04-14.
Det tillfälliga tillståndet ska gälla med följande villkor:
1. Maximalt antal personer i lokalerna får inte överstiga 150 person.
2. Bord, stolar och andra inventarier ska placeras att det 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. Vägledande markeringar 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. 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.
Avgift
Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten
Summa

3 000 :3 000 :-

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

Beslutet skickas till

anneli@kostermarin.se (delgivningskvitto)
Polismyndigheten
Räddningstjänsten
Länsstyrelsen
Folkhälsomyndigheten

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
2019-03-07

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

16 (22)

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-03-07

Dnr MBN-2019-398

MBN AU § 8

Strömstad 4:16 - Restaurang Pråmen,
ansökan om utökad serveringstid

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut

att bevilja ansökan från bolaget Syskonen Aslan Ab om utökad serveringstid
mellan 02.00-03.00 under tiden 2019-05-22 till och med 2020-05-21 på
serveringsstället Pråmen. Utökningen av serveringstid 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. Vägledande markeringar 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.
5. 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.
6. Minst 2 (två) av Polismyndigheten förordnade ordningsvakter ska tjänstgöra
från kl. 22.00 fram till 30 minuter efter stängning.
Avgift
Utökad serveringstid som söks årligen.
Summa

4 100 :4 100 :-

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

Beslutsmotivering

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har inget att anmärka på vad gäller
efterlevnad av gällande grundtillstånd. Vi bedömer att utökad öppningstid ej i
betydande grad, orsakar olägenheter ifråga om ordning och nykterhet eller att det
kan innebära särskild risk för människors hälsa.

Sammanfattning av ärendet

Ansökan om utvidgad serveringstid kom in 2019-02-19. Remisser skickades till
polismyndigheten och räddningstjänsten.

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
2019-03-07

Syskonen Aslan AB har sen tidigare ett serveringstillstånd, där anges servering
mellan 11.00 - 02.00. Nu söks för utökad serveringstid mellan 2019-05-22 till
2020-05-21, mellan 02.00-03.00. Ansökan redogör inte för några andra
förändringar i verksamheten.
Polismyndigheten tillstyrker ansökan med villkor på två ordningsvakter.
Räddningstjänsten tillstyrker också ansökan med villkor enligt ovan.

Beslutsunderlag

Ansökan om utökad serveringstid, ankomststämplad 2019-02-19
Yttrande från polismyndigheten, ankomststämplad 2019-02-25
Yttrande från räddningstjänsten, ankomststämplad 2019-02-25
Tjänsteskrivelse 2019-02-25

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott beslutar:

att bevilja ansökan från bolaget Syskonen Aslan Ab om utökad serveringstid
mellan 02.00-03.00 under tiden 2019-05-22 till och med 2020-05-21 på
serveringsstället Pråmen. Utökningen av serveringstid 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. Vägledande markeringar 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.
5. 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.
6. Minst 2 (två) av Polismyndigheten förordnade ordningsvakter ska tjänstgöra
från kl. 22.00 fram till 30 minuter efter stängning.
Avgift
Utökad serveringstid som söks årligen.
Summa

4 100 :4 100 :-

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

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
2019-03-07

Upplysningar

Musik på övre däck efter klockan 23:00 kan förekomma om det inte orsakar
störning. Dörrar och fönster ska hållas stängda efter klockan 23.00 då musik
spelas på nedre däck. Nedanstående riktvärden bör inte överskridas.
Riktvärden, inomhus i närliggande bostäder, hotellrum eller liknande (Källa:
FoHMFS 2014:13)
Maximal ljudnivå

45 dB (LAFmax)

Ekvivalent ljudnivå

30 dB (LAeqT)

Ljud från musikanläggningar

25 dB (LAeqT)

Riktvärden i lokalen
Om barn under 13 år vistas i lokalen:
Maximal ljudnivå

110 dB (LAFmax)

Ekvivalent ljudnivå

97 dB (LAeqT)

Om barn under 13 år inte vistas i lokalen gäller följande värden:
Maximal ljudnivå

115 dB (LAFmax)

Ekvivalent ljudnivå

100 dB (LAeqT)

Beslutet skickas till

restaurangpramen@gmail.com (delgivningskvitto)
Polismyndigheten
Räddningstjänsten
Länsstyrelsen
Folkhälsomyndigheten

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
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Miljö- och byggnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-03-07

Dnr MBN-2019-279

MBN AU § 9

Torsken 1 - Kontoret Restaurang & Bar,
ansökan om serveringstillstånd, nytt
tillstånd/Ägarskifte

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut

att bevilja serveringstillstånd till Giera AB på restaurang Kontoret i Strömstad.
Serveringstillståndet ska gälla till allmänheten och innefattar spritdrycker, vin,
starköl och andra jästa alkoholdrycker. Serveringsyta är inne i restaurangen enligt
ritning. Dessutom på uteserveringen årligen mellan 1/4 och 30/10 under
förutsättning att andra tillstånd för detta är uppfyllda.
(markupplåtelse, nyttjande av offentlig plats, bygglov mm)
Beslutet ska gälla med följande villkor:
1. Innan dörren öppningsriktning ändras får endast 30 personer vistas i lokalen.
Underförutsättning att entrédörr ändras från att vara inåtgående till att vara
utåtgående (ska öppnas mot gata) får antalet personer i lokalen inte överstiga 50
person varav 40 sittande. Antalet utomhus får inte överstiga 30 personer
(sittande).
Skylt anslås på det totala antalet personer som får vistas i lokalen på väl synlig
plats.
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
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten
Summa

9 200 :9 200 :-

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

Beslutsmotivering

Miljö och byggförvaltningen finner inget som talar emot att bevilja ansökan om
utvidgning av serveringstillståndet. Både polismyndigheten och räddningstjänsten
tillstyrker ansökan.

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
2019-03-07

Sammanfattning av ärendet

Ansökan om serveringstillstånd kom in 2019-02-04. Remisser har skickats till
polismyndigheten och räddningstjänsten. Ansökan gäller serveringstillstånd till
allmänheten av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker. Sökt
serveringsyta är enligt ritning inne i restaurangen. Dessutom ansöker bolaget om
serveringsyta på uteservering enligt ritning årligen mellan 1/4 och 30/10.
Sökande Salih Dilba driver sedan tidigare två restauranger med serveringstillstånd
i Strömstad. Den ena (Orient) har han drivit sedan 2012 och den andra (Pizzeria
Strömstierna) fick serveringstillstånd i januari. Han har visat att han kan driva
restaurang med serveringstillstånd på ett tillfredsställande sätt över tid.
I och med att sökanden så sent som i december kontrollerades utan anmärkningar
mot skatteverket och kronofogdemyndigheten har detta inte gjorts vid denna
ansökan. Dock har slagning gjorts i Syna utan anmärkning.
Polismyndigheten tillstyrker ansökan.
Räddningstjänsten tillstyrker ansökan med villkor som kommunicerats och
redovisas ovan.

Beslutsunderlag

Ansökan om serveringstillstånd, ankomststämplad 2019-02-04
Yttrande från polismyndigheten, ankomststämplat 2019-02-13
Yttrande från räddningstjänsten, ankomststämplat 2019-02-27
Tjänsteskrivelse 2019-02-28

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott beslutar:

att bevilja serveringstillstånd till Giera AB på restaurang Kontoret i Strömstad.
Serveringstillståndet ska gälla till allmänheten och innefattar spritdrycker, vin,
starköl och andra jästa alkoholdrycker. Serveringsyta är inne i restaurangen enligt
ritning. Dessutom på uteserveringen årligen mellan 1/4 och 30/10 under
förutsättning att andra tillstånd för detta är uppfyllda.
(markupplåtelse, nyttjande av offentlig plats, bygglov mm)
Beslutet ska gälla med följande villkor:
1. Innan dörren öppningsriktning ändras får endast 30 personer vistas i lokalen.
Underförutsättning att entrédörr ändras från att vara inåtgående till att vara
utåtgående (ska öppnas mot gata) får antalet personer i lokalen inte överstiga 50
person varav 40 sittande. Antalet utomhus får inte överstiga 30 personer
(sittande).
Skylt anslås på det totala antalet personer som får vistas i lokalen på väl synlig
plats.
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.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Miljö- och byggnämnden
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 90
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Miljö- och byggnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-03-07

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
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten
Summa

9 200 :9 200 :-

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

Upplysningar
Buller

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
Följande riktvärden gäller 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
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Miljö- och byggnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-03-07

Riktvärden i lokalen
Ljudnivån får inte överskrida följande riktvärden om barn under 13 år får vistas i
lokalen:
Maximal ljudnivå

110 dB (LAFmax)

Ekvivalent ljudnivå

97 dB (LAeqT)

Får barn under 13 år inte vistas i lokalen gäller istället följande värden:
Maximal ljudnivå

115 dB (LAFmax)

Ekvivalent ljudnivå

100 dB (LAeqT)

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.

Tobak

Riksdagen beslutade 12 december 2018 om en ny tobakslag. Den nya
lagstiftningen, som träder i kraft 1 juli 2019, innebär bland annat att rökförbudet
vidgas till att innefatta uteserveringar och entréer till rökfria lokaler. Rökförbudet
gäller även elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning.
Den som i egenskap av ägare eller på annan grund disponerar över en plats eller
område med rökförbud, exempelvis en uteservering eller entré till en restaurang,
ansvarar för att rökförbudet upprätthålls. Den som är ansvarig ska genom
skyltning tydligt informera om rökförbudet och vid behov ingripa med information
och tillsägelser. Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, får
denne avvisas.

Beslutet skickas till

saridilmac@live.se (delgivningskvitto)
Polismyndigheten
Räddningstjänsten
Länsstyrelsen
Folkhälsomyndigheten

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

