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 Sammanträdesdatum Ärende 
 2022-10-06 MBN-2022-2206 
   
    

 

Justeringens tid och plats Digital signering 2022-10-06 
  
Sekreterare   Paragrafer 11-12 
 Ulla Hedlund 
  
Ordförande  
 Peter Sövig 
  
Justerare  
 Dag Wersén 

 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Miljö- och byggnämndens arbetsutskott 
  
Sammanträdesdatum 2022-10-06 
  
Datum då anslaget sätts upp 2022-10-06 Datum då anslaget tas ned 2022-10-28 
  
Protokollets förvaringsplats Miljö- och byggförvaltningen 
  
Underskrift   
 Ulla Hedlund 
  

  

Tid och plats 2022-10-06 kl 08.30–11.50 
 Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset 
Beslutande  
Ledamöter Peter Sövig (S) 

Dag Wersén (M) 
  
Tjänstgörande ersättare Kerstin Eriksson (V) för Lars Åke Karlgren (V) 
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Övriga närvarande  
Ersättare  
  
Övriga deltagare Aya Norvell, förvaltningschef 

Henrik Rörberg, alkoholhandläggare, deltar digitalt på distans 
Ann Alfredsson, administratör 
Ulla Hedlund, sekreterare 
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 Ärende: MBN-2022-2000 

MBN AU § 11 Makrillen 2 - Norsk Kammeropera AS, 
ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till 
allmänheten 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut 
att bevilja Norsk Kammeropera AS med organisationsnummer 975798364 tillfälligt 
serveringstillstånd på Kulturhuset Skagerack 2022-10-15, kl 17.00-23.30. Vid 
tillställningen får det serveras vin och starköl. 
 
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 
Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten   3 390:- 
Summa                 3 390:- 

Beslutet fattas med stöd av alkohollagen 8 kap §2 och §15(2010:1622). 

Beslutsmotivering 
Miljö och byggförvaltningen finner inga anmärkningar gentemot sökande och 
bedömer risken för störningar som ringa. 
Polismyndigheten har ingen erinran. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd kom in 2022-08-31. 
Ansökan gäller för servering av vin och starköl vid framförande av musik och sång. 
Arrangemanget ska genomföras med max hundra gäster på Kulturhuset Skagerack 
2022-10-15 mellan 19.00 och ca 22.30. 
 
Remiss skickades till polisen 2022-09-14. Polisen har ingen erinran. 
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Beslutsunderlag 
Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, ankomststämplad 
2022-08-31 
Yttrande från polismyndigheten, ankomststämplat 2022-09-16 
Tjänsteskrivelse 2022-09-26 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår miljö- och byggnämndens arbetsutskott 
besluta 

att bevilja Norsk Kammeropera AS med organisationsnummer 975798364 tillfälligt 
serveringstillstånd på Kulturhuset Skagerack 2022-10-15, kl 17.00-23.30. Vid 
tillställningen får det serveras vin och starköl. 
 
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 
Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten   3 390 :- 
Summa                 3 390 :- 

Beslutet fattas med stöd av alkohollagen 8 kap §2 och §15(2010:1622). 

Beslutet skickas till 
post@kammeropera.no 
Polisen 
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. 

mailto:post@kammeropera.no
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 Ärende: MBN-2022-2119 

MBN AU § 12 Strömstad 4:16 - Skee musik, ansökan om 
pausservering i Lokstallet 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut 
att bevilja pausservering vid konsert i Lokstallet för bolaget Skee Musik med 
organisationsnummer 196303214636. Serveringen ska ske 7,8,14 och 15 oktober 
mellan 18.30-21.00 för en publik på max 150 personer. Tillståndet gäller för vin 
och starköl. 

Avgift 
Pausservering 3 390:- 
Summa 3 390:- 

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

Beslutsmotivering 
Arrangemanget vänder sig till en mogen publik under en kort tidsperiod och 
förväntas inte orsaka några störningar utöver det normala för liknande 
tillställningar. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap inkom till kommunen 
2022-09-20. 
Efter samtal med sökande beslöts det att ändra ansökan till att omfatta 
pausservering. Serveringen ska ske vid fyra tillfällen under oktober mellan 18.30-
21.00. 
Remisser skickades till polismyndigheten och räddningstjänsten. 
Polisen har inte svarat på remissen och formellt krävs heller inget yttrande från 
polismyndigheten vid pausservering. 
 
Räddningstjänsten har ingen erinran inför beslut om tillstånd. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om pausservering, ankomststämplad 2022-09-20 
Yttrande från räddningstjänsten, ankomststämplat 2022-09-28 
Tjänsteskrivelse 2022-10-05 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår miljö- och byggnämndens arbetsutskott 
besluta 

att bevilja pausservering vid konsert i Lokstallet för bolaget Skee Musik med 
organisationsnummer 196303214636. Serveringen ska ske 7,8,14 och 15 oktober 
mellan 18.30-21.00 för en publik på max 150 personer. Tillståndet gäller för vin 
och starköl. 
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Avgift 
Pausservering 3 390:- 
Summa 3 390:- 

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

Beslutet skickas till 
bosma2@gmail.com 

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. 

mailto:bosma2@gmail.com
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