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Dnr MBN-2018-281 

MBN AU § 3 Laholmen 3 - Laholmens Fisk, beslut om 
tillfälligt utökad serveringsyta 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut 
att bevilja Laholmens Fisk Strömstad AB, 
tillfälligt tillstånd för utökad serveringsyta på serveringsstället Laholmens Fisk, 
beläget på fastigheten Laholmen 3. 

att förutom nedanstående villkor, gäller att serveringstillståndet för servering av 
alkoholhaltiga drycker ska följas. 

att utökad serveringsyta gäller för uteservering, och för tiden 
2018-03-20 – 2018-10-15. Serveringen omfattar starköl, vin och andra jästa 
alkoholdrycker. 

att servering av alkoholhaltiga drycker endast får ske genom servering vid bordet, 
antal platser vid bord är 46 stycken enligt ritning. 

att serverings utrymme ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens 
utgång. 

att följande villkor gäller enligt Räddningstjänstens yttrande 

1. Bord och stolar och andra inventarier ska placeras så att de inte försvårar
en trygg och säker utrymning, möblemanget får ej placeras så att det
inskränker på utrymningsvägarnas mått. Det ska finnas 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. Personalen skall vara informerad om hur de ska agera i händelse av brand
eller annan olycka. Personalen ska ha erforderlig kompetens om
släckutrustningen samt ha en tydliggjord utrymning strategi i händelse av
brand.

Avgift 
Tillstånd för utökad serveringsyta 3000 :- 
Avgiften är betald. 

Beslutet fattas med stöd av Alkohollagen (2010:1622) 8 kap 14 § första stycket 
och Strömstads kommun Riktlinjer för alkoholservering antagen av 
Kommunfullmäktige 2017-12-14 § 157. Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) 

Beslutsmotivering 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har inget att anmärka på vad gäller 
efterlevnad av gällande grundtillstånd. Inga anmärkningar eller brister har 
konstaterats vid inspektion. Serveringsytan ute är avgränsad och överblickbar och 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (9) 
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2018-04-05 

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: mbn@stromstad.se Tel: 0526-196 90 
Miljö- och byggnämnden Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
452 80 Strömstad 

den ligger i anslutning till serveringslokalen och vi anser därför att det är skäligt 
att medge utökad serveringsyta under en begränsad tid. 

Sammanfattning av ärendet 
Laholmens Fisk AB har sen tidigare ett serveringstillstånd. Ansökan om utökad 
serveringsyta utomhus inkom 2018-02-09. En ny handling i ärendet inkom den 
21 mars, där en annan utformning av serveringsytan redovisas i en ritning. Den 
nya utformningen ledde inte till några betydande förändringar utifrån den 
ursprungliga ansökan, förutom antal sittplatser som nu är 46 st. Ansökan anger att 
starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker ska serveras från 
2018-03-20 – 2018-10-15, under normaltiden 11.00 – 01.00. 

Ansökan har skickats på remiss till Socialnämnden, Polisen och Räddningstjänsten. 

Socialnämnden och Polisen har inget att erinra, Räddningstjänstens yttranden 
redovisas i beslutet. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om utökad serveringsyta 
Grundtillstånd för servering av alkoholhaltiga drycker 
Tjänsteskrivelse 2018-03-27 

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut 
att bevilja Laholmens Fisk Strömstad AB, 
tillfälligt tillstånd för utökad serveringsyta på serveringsstället Laholmens Fisk, 
beläget på fastigheten Laholmen 3. 

att förutom nedanstående villkor, gäller att serveringstillståndet för servering av 
alkoholhaltiga drycker ska följas. 

att utökad serveringsyta gäller för uteservering, och för tiden 
2018-03-20 – 2018-10-15. Serveringen omfattar starköl, vin och andra jästa 
alkoholdrycker. 

att servering av alkoholhaltiga drycker endast får ske genom servering vid bordet, 
antal platser vid bord är 46 stycken enligt ritning. 

att serverings utrymme ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens 
utgång. 

att följande villkor gäller enligt Räddningstjänstens yttrande 

1. Bord och stolar och andra inventarier ska placeras så att de inte förvårar
en trygg och säker utrymning, möblemanget får ej placeras så att det
inskränker på utrymningsvägarnas mått. Det ska finnas 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
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3. Personalen skall vara informerad om hur de ska agera i händelse av brand
eller annan olycka. Personalen ska ha erforderlig kompetens om
släckutrustningen samt ha en tydliggjord utrymning strategi i händelse av
brand.

Avgift 
Tillstånd för utökad serveringsyta 3000 :- 
Avgiften är betald. 

Beslutet fattas med stöd av Alkohollagen (2010:1622) 8 kap 14 § första stycket 
och Strömstads kommun Riktlinjer för alkoholservering antagen av 
Kommunfullmäktige 2017-12-14 § 157. Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) 

Upplysningar 
För att bedriva uteservering på offentlig plats, krävs enligt ordningslagen tillstånd 
från polismyndigheten. 

Beslutet skickas till 
Laholmens Fisk AB, Ångbåtskajen 4, 452 30 Strömstad (delgivningskvitto) 
Folkhälsomyndigheten 
Länsstyrelsen 
Polismyndigheten 
Socialnämnden 
Räddningstjänsten 
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-2018-116 

MBN AU § 4 Strömstad 4:16 - Pråmen Restaurang & Bar, 
beslut om utökad serveringstid 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut 
att bevilja Syskonen Aslan AB, tillfälligt tillstånd för utökad serveringstid på 
serveringsstället Pråmen Restaurang & Bar, beläget på fastigheten Strömstad 
4:16. 

att förutom nedanstående, gäller villkor i grundtillstånd för servering av 
alkoholhaltiga drycker. 

att utökad serveringstid gäller för perioden 2018-05-22 – 2019-05-21, mellan 
klocka 02.00-03.00. Serveringen omfattar spritdrycker, starköl, vin och andra jästa 
alkoholdrycker. 

att enligt polisens yttrande ska minst två av polismyndigheten förordnade 
ordningsvakter tjänstgöra från kl. 22.00 fram till 30 minuter efter stängning. 

Avgift 
Tillstånd för tillfälligt utökad serveringstid  2500 :- 
Enligt av kommunfullmäktige antagen taxa. Avgiften kommer att faktureras. 

Beslutet fattas med stöd av alkohollagen 8 kap 2§, första stycket och Strömstads 
kommun Riktlinjer för alkoholservering antagen av Kommunfullmäktige 
2017-12-14 § 157. Lag om ordningsvakter (1980:578). 

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

Sammanfattning av ärendet 
Syskonen Aslan AB har sen tidigare ett serveringstillstånd, där anges servering 
mellan 11.00 - 02.00. Ansökan om utökad serveringstid inkom 2018-01-23 där 
söks för utökad serveringstid mellan 2018-05-22 till 2019-05-21, mellan 
02.00-03.00. Ansökan redogör inte för några andra förändringar i verksamheten. 

Ansökan har skickats på remiss till Socialnämnden, Polisen och Räddningstjänsten. 

Socialnämnden och Räddningstjänsten har inget att erinra, Polisens yttranden 
redovisas i beslutet. 

Under 2017 inkom klagomål på buller till miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Vid 
inspektion på plats konstaterades att det fanns fog för klagan. Problemet 
diskuterades med verksamheten och inga ytterligare klagomål har sen dess 
inkommit. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen ser ändå skäl till att erinra om att 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (9) 
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2018-04-05 

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: mbn@stromstad.se Tel: 0526-196 90 
Miljö- och byggnämnden Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
452 80 Strömstad 

åtgärder ska vidtas och rutiner bör finnas för att undvika störningar för 
närboende. 
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 med hörbara tonkomponenter 25 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) 

Beslutsunderlag 
Ansökan om utökad serveringstid 
Grundtillstånd för servering av alkoholhaltiga drycker 
Tjänsteskrivelse 2018-03-27 

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut 
att bevilja Syskonen Aslan AB, tillfälligt tillstånd för utökad serveringstid på 
serveringsstället Pråmen Restaurang & Bar, beläget på fastigheten Strömstad 
4:16.  

att förutom nedanstående, gäller villkor i grundtillstånd för servering av 
alkoholhaltiga drycker. 

att utökad serveringstid gäller för perioden 2018-05-22 – 2019-05-21, mellan 
klocka 02.00-03.00. Serveringen omfattar spritdrycker, starköl, vin och andra jästa 
alkoholdrycker. 

att enligt polisens yttrande ska minst två av polismyndigheten förordnade 
ordningsvakter tjänstgöra från kl. 22.00 fram till 30 minuter efter stängning. 

Avgift 
Tillstånd för tillfälligt utökad serveringstid  2500 :- 
Enligt av kommunfullmäktige antagen taxa. Avgiften kommer att faktureras. 
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Beslutet fattas med stöd av alkohollagen 8 kap 2§, första stycket och Strömstads 
kommun Riktlinjer för alkoholservering antagen av Kommunfullmäktige 
2017-12-14 § 157. Lag om ordningsvakter (1980:578). 

Beslutet skickas till 
Syskonen Aslan AB (delgivningskvitto) 
Folkhälsomyndigheten 
Länsstyrelsen 
Polismyndigheten 
Socialnämnden 
Räddningstjänsten 
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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