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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Miljö- och byggnämndens arbetsutskott 
  
Sammanträdesdatum 2020-02-06 
  
Datum då anslaget sätts upp 2020-02-06 Datum då anslaget tas ned 2020-02-28 
  
Protokollets förvaringsplats Miljö- och byggförvaltningen 
  
Underskrift   
 Ulla Hedlund 
  

 

Tid och plats 2020-02-06 kl 11.35–11.45 
 Miljö- och byggförvaltningens sammanträdesrum 
Beslutande  
Ledamöter Peter Sövig (S) 

Lars Åke Karlgren (V) 
  
Tjänstgörande ersättare Morgan Gutke (C) för Dag Wersén (M) 
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Dnr MBN-2020-67 

MBN AU § 2 Makrillen 2 - Norsk Kammeropera AS, 
ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, 
pausservering 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut 
att bevilja Norsk Kammeropera AS, 
pausservering med vin och starköl i Kulturhuset Skagerack 2020-02-08. 

Beslutet ska gälla med följande villkor: 
1. Maximalt antal personer i lokalerna inte överstiger 150 person.
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 
Pausservering vid enstaka tillfälle 3 264 :- 
Summa 3 264 :- 

Beslutet fattas med stöd av alkohollagen 8 kap §15 (2010:1622). 

Beslutsmotivering 
Miljö och byggförvaltningen finner inga anmärkningar gentemot sökande. 
Polismyndigheten har ingen erinran. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om pausservering kom in 2020-01-10. 
Ansökan gäller pausservering av vin och starköl vid framförande av musik och 
sång. Arrangemanget ska genomföras med max 100 gäster på Kulturhuset 
Skagerack 2020-02-08 mellan 19.00 och ca 22.30. 
Remiss skickades till polisen 2020-01-14. 
Polisen har ingen erinran. 
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Beslutsunderlag 
Ansökan om pausservering ankomststämplad 2020-01-10 
Yttrande från polismyndigheten ankomststämplad 2020-01-17 
Tjänsteskrivelse 2020-01-20 

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

att bevilja Norsk Kammeropera AS,
pausservering med vin och starköl i Kulturhuset Skagerack 2020-02-08. 

Beslutet ska gälla med följande villkor: 
1. Maximalt antal personer i lokalerna inte överstiger 150 person.
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 
Pausservering vid enstaka tillfälle 3 264 :- 
Summa 3 264 :- 

Beslutet fattas med stöd av alkohollagen 8 kap §15 (2010:1622). 

Beslutet skickas till 
post@kammeropera.no 
Polisen 
Länsstyrelsen 
Folkhälsomyndigheten 
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-2020-22 

MBN AU § 3 Strömstad 4:1 - The Cod, ansökan om utökad 
serveringstid 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut 
att bevilja Strömstads Nattliv AB 
tillfälligt utökad serveringstid på restaurang The Cod. 

att den utökade serveringstiden gäller 2020-02-21 – 2021-02-21, mellan klockan 
01.00-03.00. 

Tillståndet ska gälla med följande villkor: 
1. Maximalt antal personer i lokalerna inte överstiger320 person/m² nettoyta.

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.

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. Minst 3 av polismyndigheten förordnade ordningsvakter ska tjänstgöra mellan
23.00 till 30 minuter efter stängning.

Avgift 
Tillfälligt utökad serveringstid som söks årligen 4 100 :- 
Summa 4 100 :- 

Beslutet fattas med stöd av alkohollagen 8 kap. 19§ (2010:1622) samt lag om 
skydd mot olyckor(SFS 2003:778) 

Beslutsmotivering 
Miljö- och byggförvaltningen förutsätter att bolaget följer alkohollagens regler i 
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. 
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Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om utökad serveringstid inkom 2020-01-09. 

Remiss skickades till polismyndigheten som tillstyrkte ansökan med villkor om 3 
ordningsvakter. 

Då inget har förändrats i lokalen används samma villkor från räddningstjänsten 
som föregående år. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om utökad serveringstid som söks årligen, ankomststämplad 2020-01-09. 
Yttrande från polismyndigheten, ankomststämplad 2020-01-29 
Tjänsteskrivelse 2020-01-31 

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

att bevilja Strömstads Nattliv AB 
tillfälligt utökad serveringstid på restaurang The Cod. 

att den utökade serveringstiden gäller 2020-02-21 – 2021-02-21, mellan klockan 
01.00-03.00. 

Tillståndet ska gälla med följande villkor: 
1. Maximalt antal personer i lokalerna inte överstiger320 person/m² nettoyta.

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.

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. Minst 3 av polismyndigheten förordnade ordningsvakter ska tjänstgöra mellan
23.00 till 30 minuter efter stängning.

Avgift 
Tillfälligt utökad serveringstid som söks årligen 4 100 :- 
Summa 4 100 :- 
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Beslutet fattas med stöd av alkohollagen 8 kap. 19§ (2010:1622) samt lag om 
skydd mot olyckor(SFS 2003:778) 

Beslutet skickas till 
camillaproietti00@gmail.com 
Polismyndigheten 
Länsstyrelsen 
Folkhälsomyndigheten 
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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