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 Dnr MBN-2020-220 

MBN AU § 4 Bränneriängen 5 - Strömstad Foodcourt, 
ansökan om utökad serveringsyta 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut 
att bevilja Strömstad Foodcourt AB med utökad 
serveringsyta på Strömstad Foodcourt enligt ritning ankomststämplad 
2020-01-31. 

Avgift 
Stadigvarande utvidgning av serveringsyta   4 352 :- 
Summa     4 352 :- 

Beslutet fattas med stöd av alkohollagen (2010:1622) kap.8 §2 och §14. 

Beslutsmotivering 
Strömstad Foodcourt AB har haft serveringstillstånd sedan 2015 och skött detta 
på ett tillfredsställande sätt. Det finns inget som pekar mot att en utvidgning av 
serveringsyta ska förändra detta. 

Polismyndigheten och räddningstjänsten har ingen erinran. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om utvidgning av serveringsytan kom in 2020-01-29. 

Utvidgningen gäller ombyggnad av befintlig restaurang samt utökad serveringsyta 
med bar och bowling. Utvidgningen av ytan sker genom att restaurangen byggs 
ihop med lokalen bredvid där en bowlingbana byggs samt att restaurangen 
förlängs med 4 meter ut mot de allmänna ytorna i köpcentret. 

Remiss skickades till polismyndighet och räddningstjänst. Ingen av dessa har 
någon erinran mot utvidgningen. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om utvidgad serveringsyta ankomststämplad 2020-01-29 
Ritning över serveringsyta, ankomststämplad 2020-01-31 
Yttrande polismyndigheten, ankomststämplad 2020-02-05 
Yttrande räddningstjänsten, ankomststämplad 2020-02-17 
Tjänsteskrivelse 2020-02-18 

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

att bevilja Strömstad Foodcourt AB utökad 
serveringsyta på Strömstad Foodcourt enligt ritning ankomststämplad 
2020-01-31. 
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Avgift 
Stadigvarande utvidgning av serveringsyta   4 352 :- 
Summa     4 352 :- 

Beslutet fattas med stöd av alkohollagen (2010:1622) kap.8 §2 och §14. 

Beslutet skickas till 
Sökanden 
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. 
  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (24) 
 Miljö- och byggnämndens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2020-03-05  
   
    

 

    

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   

 

 Dnr MBN-2019-2720 

MBN AU § 5 Dafter 1:3 - Bistro Daftö, ansökan om 
serveringstillstånd, stadigvarande tillstånd 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut 
att godkänna ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten på 
Bistro Daftö för Daftö Resort AB. Tillståndet ska gälla 
spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker samt alkoholdrycksliknande 
preparat. 

Tillståndet gäller med följande villkor: 

1. Maximalt antal personer i lokalerna inte överstiger 52 personer. Skylt anslås på 
det totala antalet personer som får vistas i lokalen på väl synlig plats.  

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.  

6. Utrymningslarmet ska minst var tredje år revisionsbesiktigas av en behörig 
person, detta ska dokumenteras i en kontrolljournal.  

7. Det ska finnas en namngiven person som är ansvarig för utrymningslarmet. 
Kontroll och provningar av larmet skall göras med lämpliga tidsintervall, dessa ska 
dokumenteras. Detta för att säkerställa larmets funktion. 
 
Avgift 
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten  9 792 :- 
Summa     9 792 :- 

Beslutet fattas med stöd av alkohollagen (2010:1622) och lag om skydd mot 
olyckor (SFS 2003:778) 

Beslutsmotivering 
Daftö Resort AB har under många år haft serveringstillstånd på två restauranger 
på resorten och skött dessa utan anmärkningar. Under handläggningen har det 
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inte framkommit något som talar emot att bevilja serveringstillstånd på Bistro 
Daftö. 

Både polismyndigheten och räddningstjänsten tillstyrker ansökan. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten på Bistro Daftö 
kom in 2019-12-09. 

Bistro Daftö kommer att ligga i befintlig byggnad mellan reception och butik på 
Daftö resort. Restaurangen kommer att vara öppen årets alla dagar och servera 
frukost, lunch och middag till resortens gäster. Serveringstid kommer att vara 
11.00-01.00. 

Remisser skickades till polismyndigheten och räddningstjänsten 2019-12-16. 

Yttrande från polismyndigheten inkom 2020-01-07. Polismyndigheten har ingen 
erinran. 

Yttrande från räddningstjänsten inkom 2020-02-17. Räddningstjänsten tillstyrker 
ansökan med villkor som redovisas ovan. 

Sökanden har enligt kommunikationsskrivelse daterad 2020-02-18 beretts tillfälle 
att yttra sig över beslutsförslaget.  
Sökanden svarade muntligt 2020-02-26 att de inte hade några invändningar utan 
var nöjda med beslutsförslaget. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, ankomststämplad 
2019-12-09 
Yttrande från polismyndigheten ankomststämplad 2020-01-07 
Yttrande från räddningstjänsten ankomststämplad 2020-02-17 
Tjänsteskrivelse 2020-02-18 

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

att godkänna ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten på 
Bistro Daftö för Daftö Resort AB. Tillståndet ska gälla 
spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker samt alkoholdrycksliknande 
preparat. 

Tillståndet gäller med följande villkor: 

1. Maximalt antal personer i lokalerna inte överstiger 52 personer. Skylt anslås på 
det totala antalet personer som får vistas i lokalen på väl synlig plats.  

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.  
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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. Utrymningslarmet ska minst var tredje år revisionsbesiktigas av en behörig 
person, detta ska dokumenteras i en kontrolljournal.  

7. Det ska finnas en namngiven person som är ansvarig för utrymningslarmet. 
Kontroll och provningar av larmet skall göras med lämpliga tidsintervall, dessa ska 
dokumenteras. Detta för att säkerställa larmets funktion.  

Avgift 
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten  9 792 :- 
Summa     9 792 :- 

Beslutet fattas med stöd av alkohollagen (2010:1622) och lag om skydd mot 
olyckor (SFS 2003:778). 

Upplysningar 
Anmälan ska göras till kommunen när ni avser att påbörja verksamheten. 

Beslutet skickas till 
Sökanden 
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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 Dnr MBN-2020-198 

MBN AU § 6 Laholmen 2 - Laholmen Hotell, ansökan om 
utökad serveringstid årligen under 
2020-03-31--2021-04-01 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut 
att bevilja Laholmen hotell utökad serveringstid mellan 
2020-03-31—2021-04-01. Tiden som sökts är 11.00–03.00 och ska gälla på 
bolagets samtliga serveringsytor. 
 
Beslutet ska gälla med följande villkor: 
 
1. Maximalt antal personer i lokalerna inte överstiger 1 000 personer. 
Skylt anslås på det totala antalet personer som får vistas i respektive lokal på väl 
synlig plats. 
 
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. Eller utrymningsdörrar. 
 
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. Det ska finnas en namngiven person som är ansvarig för 
utrymningslarmet. Kontroll och provningar av larmet skall göras med lämpliga 
tidsintervall, dessa ska dokumenteras. Detta för att säkerställa larmets funktion. 
 
7. Vid alkoholservering enbart i Pianobaren ska minst 2 (Två) av Polismyndigheten 
förordnade ordningsvakter tjänstgöra från kl. 22.00 till 30 minuter efter stängning. 
 
8. Vid alkoholservering i Pianobaren och nattklubben Oxygen ska minst 3 (Tre) av 
Polismyndigheten förordnade ordningsvakter tjänstgöra från kl. 22.00 till 30 
minuter efter stängning. 
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Avgift 
Utökad serveringstid som söks årligen 4 352 :- 
Summa   4 352 :- 

Beslutet fattas med stöd av alkohollagen 8 kap. 2§ samt lag om skydd mot olyckor 
(SFS 2003:778). 

Beslutsmotivering 
Miljö- och byggförvaltningen har inget att anmärka på vad gäller efterlevnaden av 
grundtillståndet. Vi bedömer att utökad öppettid ej i betydande grad orsakar 
olägenheter ifråga om ordning och nykterhet eller att det kan innebära särskild 
risk för människors hälsa. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om utökad serveringstid som söks årligen kom in 2020-01-27. Laholmen 
hotell har sedan tidigare ett gällande serveringstillstånd. Nu söks utökad 
serveringstid fram till 03.00 under 1 år. Remiss har skickats till polismyndigheten 
som tillstyrker ansökan med villkor om ordningsvakter. Remiss har också skickats 
till räddningstjänsten vilka också tillstyrker ansökan med villkor som redovisas i 
förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om utökad serveringstid som söks årligen, ankomststämplad 2020-01-27 
Yttrande från polismyndigheten, ankomststämplad 2020-02-05 
Yttrande från räddningstjänsten, ankomststämplad 2020-02-21 
Tjänsteskrivelse 2020-02-25 

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

att bevilja Laholmen hotell utökad serveringstid mellan 
2020-03-31—2021-04-01. Tiden som sökts är 11.00–03.00 och ska gälla på 
bolagets samtliga serveringsytor. 
 
Beslutet ska gälla med följande villkor: 
 
1. Maximalt antal personer i lokalerna inte överstiger 1 000 personer. 
Skylt anslås på det totala antalet personer som får vistas i respektive lokal på väl 
synlig plats. 
 
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. Eller utrymningsdörrar. 
 
3. 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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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. Det ska finnas en namngiven person som är ansvarig för utrymningslarmet. 
Kontroll och provningar av larmet skall göras med lämpliga tidsintervall, dessa ska 
dokumenteras. Detta för att säkerställa larmets funktion. 
 
7. Vid alkoholservering enbart i Pianobaren ska minst 2 (Två) av Polismyndigheten 
förordnade ordningsvakter tjänstgöra från kl. 22.00 till 30 minuter efter stängning. 
 
8. Vid alkoholservering i Pianobaren och nattklubben Oxygen ska minst 3 (Tre) av 
Polismyndigheten förordnade ordningsvakter tjänstgöra från kl. 22.00 till 30 
minuter efter stängning. 
 
Avgift 
Utökad serveringstid som söks årligen 4 352 :- 
Summa   4 352 :- 

Beslutet fattas med stöd av alkohollagen 8 kap. 2§ samt lag om skydd mot olyckor 
(SFS 2003:778). 

Beslutet skickas till 
Sökanden 
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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 Dnr MBN-2020-417 

MBN AU § 7 Laholmen 3 - Restaurang Orient, ansökan om 
utökad serveringstid 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut 
att bevilja ansökan från Strandboden AB om utökad 
serveringstid mellan 01.00-02.00 under tiden 2020-03-07--2021-03-07. 
Utökningen gäller dagligen under perioden juni-augusti samt fredag, lördag och 
dag före helgdag övrig tid av året. 

Avgift 
Utökad serveringstid som söks årligen   4 352 :- 
Summa     4 352 :- 

Beslutet fattas med stöd av alkohollagen (2010:1622) 8 kap 19§. 

Beslutsmotivering 
Restaurang Orient har tidigare sökt och fått utökad serveringstid till 02.00. Detta 
har skötts utan anmälda störningar. Varken miljö- och byggförvaltningen eller 
polismyndigheten har något att erinra gentemot ansökan. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om utökad serveringstid inkom 2020-02-12. 
Remiss skickades till polismyndigheten 2020-02-13. 
Polismyndigheten svarar i yttrande 2020-02-18 att de inte har någon erinran och 
tillstyrker ansökan. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om utökad serveringstid, ankomststämplad 2020-02-12 
Yttrande polismyndigheten ankomststämplad 2020-02-18 
Tjänsteskrivelse 2020-02-19 

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

att bevilja ansökan från Strandboden AB om utökad 
serveringstid mellan 01.00-02.00 under tiden 2020-03-07-2021-03-07. Utökningen 
gäller dagligen under perioden juni-augusti samt fredag, lördag och dag före 
helgdag övrig tid av året. 

Avgift 
Utökad serveringstid som söks årligen   4 352 :- 
Summa     4 352 :- 

Beslutet fattas med stöd av alkohollagen (2010:1622) 8 kap 19§. 
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Beslutet skickas till 
Sökanden 
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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 Dnr MBN-2020-67 

MBN AU § 8 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 2020-03-14. 
 
Beslutet ska gälla med följande villkor:  
1. Maximalt antal personer i lokalerna inte överstiger 150 personer.  
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 (2020-02-08) 3 264:- 
Ändring av datum   1 088:- 
Summa    4 352 :- 
 
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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Sökande anmälde 2020-02-06 att arrangemanget den 8/2 blev inställt och ville 
istället ha tillstånd den 14/3. Polisen kontaktades om ändringen. De meddelade 
ingen erinran. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om pausservering ankomststämplad 2020-01-10 
Yttrande från polismyndigheten ankomststämplad 2020-01-17 
Tjänsteskrivelse 2020-02-17 

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

att bevilja Norsk Kammeropera AS, 
pausservering med vin och starköl i Kulturhuset Skagerack 2020-03-14. 

Beslutet ska gälla med följande villkor: 
1. Maximalt antal personer i lokalerna inte överstiger 150 personer.  
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 (2020-02-08) 3 264:- 
Ändring av datum   1 088:- 
Summa    4 352:- 
 
Beslutet fattas med stöd av alkohollagen 8 kap §15 (2010:1622). 

Beslutet skickas till 
Sökanden 
Polisen  
Länsstyrelsen  
Folkhälsomyndigheten 
Akten 
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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-2020-181 

MBN AU § 9 Medby 1:36 - Restaurang Taste, serverings-
tillstånd, stadigvarande tillstånd 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut 
att bevilja Restaurang Rimedzo Nordby AB 
serveringstillstånd på restaurang Taste Nordby. Tillståndet ska gälla starköl, vin 
och andra jästa alkoholdrycker under normaltid. (11.00-01.00). 

Tillståndet ska gälla med följande villkor: 

1. Maximalt antal personer i lokalerna inte överstiger 86 personer inomhus och 20 
personer utomhus.  

2. Skylt anslås på det totala antalet personer som får vistas i lokalen på väl synlig 
plats.  

3. 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. 

4. Befintlig släckutrustning ska finnas på avsedda platser och vara skyltad enligt 
gällande regler. Släckutrustningen ska årligen vara kontrollerad av auktoriserad 
serviceman. 

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 
Stadigvarande tillstånd till allmänheten   9 792 :- 
Kunskapsprov     2 176 :- 
Summa                            11 968:- 

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

Beslutsmotivering 
Det har inte kommit fram något som talar emot ett positivt beslut under 
handläggningen. Polismyndigheten och räddningstjänsten tillstyrker ansökan. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om serveringstillstånd kom in 2020-01-23. 

Remisser skickades till polismyndigheten, räddningstjänsten, skatteverket och 
kronofogdemyndigheten. 

Polismyndigheten tillstyrker ansökan. 
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Räddningstjänsten tillstyrker ansökan med villkor enligt ovan. 

Skatteverket redovisar att bolaget har haft 6 betalningsuppmaningar under de tre 
sista åren och en restförd skatteskuld på ett mindre belopp. 

Kronofogdemyndigheten redovisar att varken bolaget eller ägarna förekommer i 
deras register. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om serveringstillstånd ankomststämplad 2020-01-23 
Yttrande från polismyndigheten ankomststämplad 2020-02-05 
Yttrande från kronofogdemyndigheten ankomststämplad 2020-02-07 
Yttrande från skatteverket ankomststämplad 2020-02-17 
Yttrande från räddningstjänsten ankomststämplad 2020-02-18 
Tjänsteskrivelse 2020-02-20 

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

att bevilja Restaurang Rimedzo Nordby AB 
serveringstillstånd på restaurang Taste Nordby. Tillståndet ska gälla starköl, vin 
och andra jästa alkoholdrycker under normaltid. (11.00-01.00) 

Tillståndet ska gälla med följande villkor: 

1. Maximalt antal personer i lokalerna inte överstiger 86 personer inomhus och 20 
personer utomhus.  

2. Skylt anslås på det totala antalet personer som får vistas i lokalen på väl synlig 
plats. 

3. 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. 

4. Befintlig släckutrustning ska finnas på avsedda platser och vara skyltad enligt 
gällande regler. Släckutrustningen ska årligen vara kontrollerad av auktoriserad 
serviceman.  

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 
Stadigvarande tillstånd till allmänheten   9 792:- 
Kunskapsprov     2 176:- 
Summa                            11 968:- 
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Beslutet fattas med stöd av alkohollagen (2010:1622) kap.8 §2 och Lag om skydd 
mot olyckor (SFS 2003:778). 

Beslutet skickas till 
Sökanden 
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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