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 Miljö- och byggnämndens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum Ärende 
 2022-05-05 MBN-2022-1069 
   
    

 

Justeringens tid och plats Strömstad 2022-05-05 
  
Sekreterare   Paragrafer 2 - 3 
 Ulla Hedlund 
  
Ordförande  
 Peter Sövig 
  
Justerare  
 Lars Åke Karlgren 

 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Miljö- och byggnämndens arbetsutskott 
  
Sammanträdesdatum 2022-05-05 
  
Datum då anslaget sätts upp 2022-05-05 Datum då anslaget tas ned 2022-05-27 
  
Protokollets förvaringsplats Miljö- och byggförvaltningen 
  
Underskrift   
 Ulla Hedlund 
  

 

Tid och plats 2022-05-05 kl 08.30–12.30 
 Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset 
Beslutande  
Ledamöter Peter Sövig (S) 

Lars Åke Karlgren (V) 
Dag Wersén (M) 

  
Tjänstgörande ersättare  
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Övriga närvarande  
Ersättare  
  
Övriga deltagare Henrik Rörberg, alkoholhandläggare, deltar digitalt på distans 

Ulla Hedlund, sekreterare 
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 Ärende: MBN-2022-848 

MBN AU § 2 Hummern 1 - Restaurangbiografen Park, 
ansökan om tillfälligt utökad serveringsyta 
2022-04-15--2022-10-16, i Stadsparken 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut 
att bevilja Restaurangbiografen Park med organisationsnummer 556621-8789 
tillfälligt utökad serveringsyta i Stadsparken med plats för 100 sittande gäster 
under perioden 2022-05-05--2022-10-16. På den utökade serveringsytan får 
starköl ,vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker serveras under 
normaltiden 11.00-01.00. Serveringsytan är enligt skiss ankomststämplad 2020-
05-05 i MBN 2020-1135. 

Avgift 
Tillfälligt utökad serveringsyta 3 390:- 
Summa    3 390:- 
 
Beslutet fattas med stöd av alkohollagen (2010:1622) 8 kap. 2§. 

Beslutsmotivering 
Restaurang Park hade under fjolåret tillfälligt 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 tillfälligt utökad serveringsyta i Stadsparken kom in 2022-03-30. 
 
Uteserveringen ska utformas som tidigare med tydlig inhägnad, bord, stolar och 
parasoller. Mat serveras från restaurangen och ibland även från Bolagets 
Foodtruck. Vid några tillfällen kommer det även att grillas i parken. 
 
Remiss skickades till polismyndigheten 2022-04-01. 
 
Remissen besvarades 2022-04-06. I svaret tillstyrker polismyndigheten ansökan. 
Några störningar utöver vad som är rimligt vid verksamhet av denna art förväntas 
inte. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om tillfälligt utökad serveringsyta, ankomststämplad 2022-03-30 
Yttrande från polismyndigheten ankomststämplad 2022-04-06 
Tjänsteskrivelse 2022-04-26 
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Förslag till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår miljö- och byggnämndens arbetsutskott 
besluta 

att bevilja Restaurangbiografen Park med organisationsnummer 556621-8789 
tillfälligt utökad serveringsyta i Stadsparken med plats för 100 sittande gäster 
under perioden 2022-05-05--2022-10-16. På den utökade serveringsytan får 
starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker serveras under 
normaltiden 11.00-01.00. Serveringsytan är enligt skiss ankomststämplad 2020-
05-05 i MBN 2020-1135. 

Avgift 
Tillfälligt utökad serveringsyta  3 390:- 
Summa    3 390:- 
 
Beslutet fattas med stöd av alkohollagen (2010:1622) 8 kap. 2§. 

Upplysningar 
Vid musikframträdanden och liknande tillställningar ska tillstånd till detta sökas 
hos polismyndigheten. 

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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 Ärende: MBN-2022-946 

MBN AU § 3 Strömstad 4:16 - Fiskartorpet, ansökan om 
serveringstillstånd, stadigvarande tillstånd 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut 
att bevilja med Smaskibello AB med organisationsnummer 5593686248 
stadigvarande serveringstillstånd på Fiskartorpet. Serveringsytan, enligt skiss 
ankomststämplad 2022-04-11, gäller hela området innanför staketen. Antal 
sittplatser inomhus är 24 och utomhus 300. Sökt serveringstid är årligen under 
perioden 1/4-30/9 kl 11.00-23.00. Tillståndet gäller starköl, vin och andra jästa 
alkoholdrycker. 

Avgift 
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 10 170:- 
Summa                        10 170:- 
 
Beslutet fattas med stöd av Alkohollagen (SFS 2010:1622) 8 kap. 2§ och (SFS 
2003:778) Lag om skydd mot olyckor. 

Beslutsmotivering 
Sökande har under flera år drivit verksamhet med serveringstillstånd på ett 
tillfredsställande sätt. Miljö och byggnämnden ser ingen risk för störningar utöver 
vad som är rimligt vid verksamhet av denna art. 
Remissinstanserna har inte redovisat något som talar emot ett positivt beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten kom in 2022-04-11. 
 
Ansökan innehöll skiss över fastigheten, avtal med fastighetsägaren, uppgifter om 
finansiering, budget och meny. Verksamhetsidén är att driva Fiskartorpet som ett 
kultur- och aktivitetsområde med ett tillhörande trädgårdscafé. 
 
Remisser skickades till polismyndigheten, skatteverket, kronofogdemyndigheten 
och räddningstjänsten. 
 
Polismyndigheten tillstyrker ansökan och redovisar inget som gör sökande 
olämpliga att erhålla serveringstillstånd. 
 
Räddningstjänsten har inget att erinra inför beslut om tillstånd. 
 
Skatteverket och Kronofogdemyndigheten har inte svarat men vid kontroll i SYNA 
framkommer inget som skulle påverka ansökan. 
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Beslutsunderlag 
Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd, ankomststämplad 2022-04-11 
Yttrande från polismyndigheten, ankomststämplad 2022-04-13 
Yttrande från räddningstjänsten, ankomststämplad 2022-04-28 
Tjänsteskrivelse 2022-04-28 

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

att bevilja med Smaskibello AB med organisationsnummerr 5593686248 
stadigvarande serveringstillstånd på Fiskartorpet. Serveringsytan, enligt skiss 
ankomststämplad 2022-04-11, gäller hela området innanför staketen. Antal 
sittplatser inomhus är 24 och utomhus 300. Sökt serveringstid är årligen under 
perioden 1/4-30/9 kl 11.00-23.00. Tillståndet gäller starköl, vin och andra jästa 
alkoholdrycker. 

Avgift 
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 10 170:- 
Summa                        10 170:- 
 
Beslutet fattas med stöd av Alkohollagen (SFS 2010:1622) 8 kap. 2§ och (SFS 
2003:778) Lag om skydd mot olyckor 

Upplysningar 
Vid musikframträdanden och liknande tillställningar ska tillstånd till detta sökas 
hos polismyndigheten. 

Beslutet skickas till 
smaskibello@hotmail.com 
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. 

mailto:smaskibello@hotmail.com
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