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Ledamöter Peter Sövig (S) 

Tjänstgörande ersättare Lena Sundberg för Lars Åke Karlgren (V) 
Morgan Gutke (C) för Dag Wersén (M) 
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Dnr MBN-2020-1135 

MBN AU § 13 Hummern 1 - Restaurangbiografen Park, 
ansökan om utökad serveringsyta 
2020-04-01-2020-11-01, Foodtruck i 
Stadsparken 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut 
att bevilja Restaurangbiografen Park 
 utökad serveringsyta i Stadsparken med plats för 40 sittande gäster under 
perioden* 2020-04-01--2020-11-01. På den utökade serveringsytan får öl ,vin och 
andra jästa alkoholdrycker serveras under normaltiden 11.00-01-00. 

Avgift 
Tillfälligt utökad serveringsyta 3 264:- 
Summa 3 264:- 

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

Beslutsmotivering 
Restaurang Park hade under fjolåret utökad serveringsyta i Stadsparken. 
Arrangemanget fungerade utan störningar och var ett uppskattat inslag i 
stadsbilden. Polismyndigheten och kommunens tekniska avdelning har godkänt 
markanvändningen. 

Miljö- och byggförvaltningen förväntar inga störningar i samband med den 
utökade serveringsytan. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om utökad serveringsyta kom in 2020-04-21. 

Remiss skickades till polismyndigheten som svarat i ett yttrande som redovisar ej 
erinran. 

Vid serveringsytan ska en Foodtruck placeras där mat tillreds. Serveringsytan 
kommer att vara tydligt avgränsad med rep och med tanke på Coronapandemin 
ha glest placerade bord. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om tillfälligt utökad serveringsyta, ankomststämplad 2020-04-21 
Yttrande från polismyndigheten, ankomststämplat 2020-04-24 
Skiss över serveringsytan ankomststämplad 2020-05-05 
Tjänsteskrivelse 2020-05-06 
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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 2020-04-01--2020-11-01. På den utökade serveringsytan får öl ,vin och 
andra jästa alkoholdrycker serveras under normaltiden 11.00-01-00. 

Avgift 
Tillfälligt utökad serveringsyta 3 264:- 
Summa 3 264:- 

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

Beslutet skickas till 
daniel@biopark.se 
Folkhälsomyndigheten 
Länsstyrelsen 
Polismyndigheten 

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-2020-681 

MBN AU § 14 Odlaren 1 - Fermenterarna Bryggeri, ansökan 
om tillstånd för provsmakning 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut 
att bevilja Fermenterarna Bryggeri AB
stadigvarande serveringstillstånd för provsmakning av starköl till allmänheten i 
sin tillverkningslokal. 

Avgift 
Stadigvarande provsmakningstillstånd på gård 8 160:- 
Summa 8 160 - 

Beslutet fattas med stöd av alkohollagen 8 kap. 7 §. (2010:1622). 

Beslutsmotivering 
Förvaltningen finner det rimligt att tillåta provsmakning som sker under ordnade 
former. 

Förvaltningen bedömer risken för berusningsdrickande eller särskilda 
ordningsstörningar som liten då endast en begränsad mängd alkoholhaltig dryck 
(starköl) får provsmakas per person och sökande företag ska ha uppsikt över 
detta, vilket förmodas. 

Remissinstanserna har ingen erinran mot ansökan. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om tillstånd för provsmakning inkom 2020-03-16. 

Remisser skickades till polismyndigheten, skatteverket, kronofogdemyndigheten, 
räddningstjänsten och socialnämnden. 

Polismyndigheten tillstyrker ansökan. 

Skatteverket redovisar att både bolaget och ägarna är ekonomiskt skötsamma. 

Kronofogdemyndigheten redovisar att varken bolaget eller ägarna finns i deras 
register. 

Remissen till socialnämnden skickades 2020-04-01 med begäran om svar inom tre 
veckor. De har inte avhörts. 

Räddningstjänsten godkänner lokalen för 50 personer eftersom det endast finns 
en nödutrymningsväg. För sökta 100 personer krävs två av varandra oberoende 
nödutrymningsvägar. Anna Claesson kommunicerades detta per telefon 
2020-05-05 och godtar detta i nuläget. Hon kontaktar räddningstjänsten vilka 
åtgärder som krävs för att lokalen ska godkännas för 100 personer. 
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Bolaget är registrerat som godkänd upplagshavare av alkohol hos skatteverket. 
Bolaget är registrerat som livsmedelsanläggning hos Strömstads kommun. 

En utredning om bolagets ekonomi har genomförts och den visar inget som talar 
emot att godkänna ansökan. 

Anna Claesson har gjort folkhälsomyndighetens kunskapsprov för 
serveringstillstånd 2017-04-04 med godkänt resultat. 

Serveringsytan ska vara hela lokalen enligt ritning inkommen 2020-03-31. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om provsmakningstillstånd på tillverkningsställe, ankomststämplad 
2020-03-16 
Yttrande från Polismyndigheten, ankomststämplad 2020-04-02 
Yttrande från Skatteverket, ankomststämplad 2020-04-14 
Yttrande från Kronofogdemyndigheten, ankomststämplad 2020-04-02 
Yttrande från Räddningstjänsten, ankomststämplad 2020-05-04 
Tjänsteskrivelse 2020-05-05 

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

att bevilja Fermenterarna Bryggeri AB
stadigvarande serveringstillstånd för provsmakning av starköl till allmänheten i 
sin tillverkningslokal. 

Avgift 
Stadigvarande provsmakningstillstånd på gård 8 160 :- 
Summa 8 160 :- 

Beslutet fattas med stöd av alkohollagen 8 kap. 7 §. (2010:1622). 

Beslutet skickas till 
anna@fermenterarna.se 
Folkhälsomyndigheten 
Länsstyrelsen 
Polismyndigheten 

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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