
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) 
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum Ärende 
2021-06-03 MBN-2021-1353 

Justeringens tid och plats Strömstad 2021-06-03 

Sekreterare Paragrafer 10 
Ulla Hedlund 

Ordförande 
Peter Sövig 

Justerare 
Dag Wersén 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Miljö- och byggnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2021-06-03 

Datum då anslaget sätts upp 2021-06-03 Datum då anslaget tas ned 2021-06-25 

Protokollets förvaringsplats Miljö- och byggförvaltningen 

Underskrift 
Ulla Hedlund 

Tid och plats 2021-06-03 kl 08.30–11.55, 13.00-14.15 
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 digital på distans 

Ulla Hedlund, sekreterare 
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Ärende: MBN-2021-642 

MBN AU § 10 Strömstad 4:1 - Restaurang The Cod, ansökan 
om serveringstillstånd, stadigvarande 
tillstånd 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut 
att bevilja ansökan om serveringstillstånd till allmänheten för bolaget Art West AB 
med organisationsnummer XXXXXX-XXXX. Serveringstillståndet ska gälla för 
starköl, vin, sprit, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat 
under normaltiden 11.00-01.00. 

Tillståndet ska gälla på serveringsyta enligt ritningar inkomna till kommunen 
2021-03-23. 

Tillståndet gäller med följande villkor: 

Lokalerna och uteserveringen på plan 2 får tas i bruk när samtliga åtgärder i 
räddningstjänstens beslut om föreläggande med ärendenummer 2021-000154 
(MBN-2021-1019) från 2021-05-11 utförts. 

Intyg om godkännande ska inlämnas till Miljö- och byggnämnden innan lokaler 
och uteservering tas i bruk. 

I lokalen på plan 2 får då max 150 personer vistas. Detta antal kan komma att 
höjas då erforderliga åtgärder vidtagits och räddningstjänsten godkänt dessa. 

På uteserveringen på kajen får maximalt 100 personer vistas samtidigt. 

Uteserveringen på plan 2 kräver en ny bedömning av räddningstjänsten innan den 
tas i bruk. 

Buller 
För att minska risken för bullerstörning bör musik inte spelas utomhus, 
exempelvis på terrassen, efter klockan 23:00. Om musik ändå spelas utomhus 
efter 23.00 bör ljudnivån inte vara högre än att det går att överrösta musiken med 
normal samtalston. 

Dörrar och fönster ska hållas stängda efter klockan 23.00 om musik spelas 
inomhus. Detta gäller i möjligaste mån, och det ska finnas rutiner för hur detta 
kontrolleras.  
Nedanstående riktvärden ska beaktas: 
Riktvärden 
Inomhus i närliggande bostäder, hotellrum eller liknande (Källa: FoHMFS 2014:13) 
Maximal ljudnivå                                                     45 dB (LAFmax) 
Ljud från musikanläggningar                                 25 dB (LAeqT) 
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Lågfrekvent buller: 

Om klagomål om bullerstörning inkommer till miljö- och byggnämnden och detta 
visar sig vara befogat, kan nämnden komma att meddela föreläggande eller 
förbud. 

Avgift 
Stadigvarande serveringstillstånd   9 792:- 
Kunskapsprov    2 176:- 
Summa 11 968:- 

Beslutet fattas med stöd av alkohollagen 8 kap. 2§ (SFS 2010:1622) och Lag om 
skydd mot olyckor (SFS 2003:778). 

Beslutsmotivering 
Under utredningen har det framkommit ett antal brister i brandskydd med mera 
men sökande har tagit emot detta på ett bra sätt och vidtagit erforderliga 
åtgärder för att lösa bristerna. När detta gjorts ser Miljö och byggnämnden 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 2021-03-23. 

Ansökan innehöll ritning över lokalerna, avtal med fastighetsägaren, uppgifter om 
finansiering, budget och meny. 

Remisser skickades till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Polismyndigheten 
och Räddningstjänsten. 

Polismyndigheten har ingen erinran. 

Räddningstjänsten gjorde i samband med remissen en tillsyn på restaurangen. Där 
upptäcktes brister i byggnadens brandskydd och i verksamhetens hantering av 

Tersband (Hz) Ljudtrycksnivå (dB) 
031,5 56 
040 49 
050 43 
063 42 
080 40 
100 38 
125 36 
160 34 
200 32 
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brandfarliga och explosiva varor. Dessa måste åtgärdas innan delar av lokalerna 
kan tas i bruk. Det enda som inte kräver åtgärder är uteserveringen på kajen. 

Kronofogdemyndighetens remissvar visade inget som påverkar ansökan. 

Skatteverket redovisar inget som påverkar ansökan. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, ankomststämplad 
2021-03-23 
Yttrande från Polismyndigheten, ankomststämplad 2021-04-06 
Yttrande från Räddningstjänsten, ankomststämplad 2021-04-22 
Utdrag från Kronofogdemyndigheten, ankomststämplad 2021-04-01 
Yttrande från Skatteverket, ankomststämplat 2021-04-19 
Beslut om föreläggande från räddningstjänsten, ankomststämplat 2021-05-14 
Tjänsteskrivelse 2021-05-25 

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

att bevilja ansökan om serveringstillstånd till allmänheten för bolaget Art West 
AB med organisationsnummer XXXXXX-XXXX. Serveringstillståndet ska gälla för 
starköl, vin, sprit, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat 
under normaltiden 11.00-01.00. 

Tillståndet ska gälla på serveringsyta enligt ritningar inkomna till kommunen 
2021-03-23. 

Tillståndet gäller med följande villkor: 

Lokalerna och uteserveringen på plan 2 får tas i bruk när samtliga åtgärder i 
räddningstjänstens beslut om föreläggande med ärendenummer 2021-000154 
(MBN-2021-1019) från 2021-05-11 utförts. 

Intyg om godkännande ska inlämnas till Miljö- och byggnämnden innan lokaler 
och uteservering tas i bruk. 

I lokalen på plan 2 får då max 150 personer vistas. Detta antal kan komma att 
höjas då erforderliga åtgärder vidtagits och räddningstjänsten godkänt dessa. 

På uteserveringen på kajen får maximalt 100 personer vistas samtidigt. 

Uteserveringen på plan 2 kräver en ny bedömning av räddningstjänsten innan den 
tas i bruk. 

Buller 
För att minska risken för bullerstörning bör musik inte spelas utomhus, 
exempelvis på terrassen, efter klockan 23:00. Om musik ändå spelas utomhus 
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efter 23.00 bör ljudnivån inte vara högre än att det går att överrösta musiken med 
normal samtalston. 

Dörrar och fönster ska hållas stängda efter klockan 23.00 om musik spelas 
inomhus. Detta gäller i möjligaste mån, och det ska finnas rutiner för hur detta 
kontrolleras.  
Nedanstående riktvärden ska beaktas: 
Riktvärden 
Inomhus i närliggande bostäder, hotellrum eller liknande (Källa: FoHMFS 2014:13) 
Maximal ljudnivå                                                     45 dB (LAFmax) 
Ljud från musikanläggningar                                 25 dB (LAeqT) 

Lågfrekvent buller: 

Om klagomål om bullerstörning inkommer till miljö- och byggnämnden och detta 
visar sig vara befogat, kan nämnden komma att meddela föreläggande eller 
förbud. 

Avgift 
Stadigvarande serveringstillstånd   9 792:- 
Kunskapsprov    2 176:- 
Summa 11 968:- 

Beslutet fattas med stöd av alkohollagen 8 kap. 2§ (SFS 2010:1622) och Lag om 
skydd mot olyckor (SFS 2003:778). 

Upplysningar 
Verksamheten på plan 2 får tas i bruk efter att samtliga åtgärder i räddnings-
tjänstens beslut om föreläggande åtgärdats. 

Tersband (Hz) Ljudtrycksnivå (dB) 
031,5 56 
040 49 
050 43 
063 42 
080 40 
100 38 
125 36 
160 34 
200 32 
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Beslutet skickas till 
joachim@nordins.com 
Folkhälsomyndigheten 
Länsstyrelsen 
Polismyndigheten 
Räddningstjänsten 

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:joachim@nordins.com
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