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

Organ Miljö- och byggnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2021-05-06 

Datum då anslaget sätts upp 2021-05-06 Datum då anslaget tas ned 2021-05-28 
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Ulla Hedlund 
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Tjänstgörande ersättare 
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Ärende: MBN-2021-480 

MBN AU § 6 Hummern 1 - Restaurangbiografen Park, 
ansökan om utökad serveringsyta 
2021-04-01-2021-09-30, Foodtruck i 
Stadsparken 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut 
att bevilja Restaurangbiografen Park med organisationsnummer XXXXXX-XXXX 
utökad serveringsyta i Stadsparken med plats för 40 sittande gäster under 
perioden 2021-04-01--2021-09-30. På den utökade serveringsytan får öl ,vin och 
andra jästa alkoholdrycker serveras under normaltiden 11.00-01-00. 

Avgift 
Tillfälligt utökad serveringsyta 3 264:- 
Summa  3 264:- 

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

Beslutsmotivering 
Restaurang Park hade under fjolåret 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 utökad serveringsyta kom in 2021-03-05. 
Remiss skickades till polismyndigheten som svarat i ett yttrande som redovisar ej 
erinran. 
Vid serveringsytan ska en Foodtruck placeras där mat tillreds. Mat och dryck kan 
också serveras från restaurang Park på andra sidan gatan men ska då bäras ut av 
restaurangens personal enligt Strömstads kommuns riktlinjer för alkoholservering. 
Serveringsytan kommer att vara tydligt avgränsad med rep och med tanke på 
Coronapandemin ha glest placerade bord. Serveringsytan är enligt skiss 
ankomststämplad 2020-05-05 i MBN 2020-1135. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om tillfälligt utökad serveringsyta, ankomststämplad 2021-03-05. 
Yttrande från polismyndigheten, ankomststämplad 2021-03-22. 
Tillståndsbevis för markupplåtelse, ankomststämplat 2021-04-26. 
Tjänsteskrivelse 2021-04-26. 
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Förslag till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår miljö- och byggnämndens arbetsutskott 
besluta 

att bevilja Restaurangbiografen Park med org. nr. XXXXXX-XXXX utökad 
serveringsyta i Stadsparken med plats för 40 sittande gäster under perioden 
2021-04-01--2021-09-30. På den utökade serveringsytan får öl ,vin och andra jästa 
alkoholdrycker serveras under normaltiden 11.00-01-00. 

Avgift 
Tillfälligt utökad serveringsyta 3 264:- 
Summa 3 264:- 

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

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. 

mailto:daniel@biopark.se
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Ärende: MBN-2021-615 

MBN AU § 7 Korsnäs 1:31 - Bistro Bofors Camping, 
ansökan om serveringstillstånd, 
stadigvarande tillstånd 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut 
att godkänna ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och 
slutet sällskap för Bistro Bofors Camping med organisationsnummer XXXXXX-
XXXX. Tillståndet ska gälla serveringsyta på uteserveringen enligt ritning 
inkommen till kommunen 2021-03-17. Serveringstillståndet ska gälla för Starköl, 
vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker under normaltiden 11.00-01.00. 

Tillståndet ska gälla med följande villkor: 

1. Maximalt antal personer i lokalerna inte överstiger 1 person/m² nettoyta.
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. Ev utrymningslarm ska minst var tredje år revisions besiktigas av en
behörig person, detta ska dokumenteras i en kontrolljournal.

Avgift 
Ny ansökan 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 
Det har under utredningen inte framkommit något som tyder på att 
verksamheten riskerar att orsaka störningar eller olägenheter utöver det normala 
för liknande verksamhet. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (14) 
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-05-06 

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: mbn@stromstad.se Tel: 0526-190 00 
Miljö- och byggnämnden Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad 

Yttranden från remissinstanserna har inte heller visat något som skulle kunna 
hindra ett beviljande av serveringstillstånd. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten kom in 2021-03-17. 

Ansökan gäller en Bistro med endast uteservering. Ett nytt kök är byggt där en 
fullvärdig meny ska kunna tillagas. 

Remisser skickades till Polismyndigheten, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, 
socialnämnden och Räddningstjänsten. 

Polismyndigheten har inga synpunkter. 

Skatteverket har inte avhörts men slagning i SYNA visar inget som hindrar 
serveringstillstånd. 

Kronofogdemyndigheten redovisar att varken bolag eller sökande förekommit i 
deras databaser. 

Räddningstjänsten tillstyrker ansökan med de villkor som redovisas ovan. 

Socialnämnden har inte svarat på remissen. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, ankomststämplad 
2021-03-17. 
Yttrande från Polismyndigheten, ankomststämplat 2021-04-06. 
Yttrande från Kronofogdemyndigheten, ankomststämplad 2021-03-31. 
Yttrande från Räddningstjänsten, ankomstämplat 2021-04-01. 
Tjänsteskrivelse 2021-04-23. 

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

att godkänna ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och 
slutet sällskap för Bistro Bofors Camping med organisationsnummer XXXXXX-
XXXX. Tillståndet ska gälla serveringsyta på uteserveringen enligt ritning 
inkommen till kommunen 2021-03-17. Serveringstillståndet ska gälla för Starköl, 
vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker under normaltiden 11.00-01.00. 

Tillståndet ska gälla med följande villkor: 

1. Maximalt antal personer i lokalerna inte överstiger 1 person/m² nettoyta.
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
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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. Ev utrymningslarm ska minst var tredje år revisions besiktigas av en
behörig person, detta ska dokumenteras i en kontrolljournal.

Avgift 
Ny ansökan 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). 

Beslutet skickas till 
emma.lund1994@gmail.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:emma.lund1994@gmail.com
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Ärende: MBN-2021-659 

MBN AU § 8 Skepparen 9 - Relax Bistro & Bar, ansökan om 
serveringstillstånd, stadigvarande tillstånd 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut 
att godkänna ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 
och slutet sällskap för Relax Bistro & Bar med organisationsnummer XXXXXX-
XXXX. Tillståndet ska gälla serveringsyta enligt ritning inkommen till kommunen 
2021-03-24. Serveringstillståndet ska gälla för Starköl, vin, sprit och andra jästa 
alkoholdrycker under normaltiden 11.00-01.00. 

Tillståndet ska gälla med följande villkor: 

1. Maximalt antal personer i lokalerna inte överstiger 1 person/m² nettoyta.
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

Avgift 
Ny ansökan serveringstillstånd 9 792:- 
Summa 9 272:- 

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

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. 
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Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten kom in 2021-03-24. 

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 tillstyrker ansökan men ovan redovisade villkor. 

Kronofogdemyndighetens remissvar visade inget som påverkar ansökan. 

Skatteverket redovisar inget som påverkar ansökan. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, ankomststämplad 
2021-03-24. 
Yttrande från Polismyndigheten, ankomststämplad 2021-04-09. 
Yttrande från Räddningstjänsten, ankomststämplad 2021-04-09. 
Utdrag från Kronofogdemyndigheten, ankomststämplad 2021-04-13. 
Yttrande från Skatteverket, ankomststämplat 2021-04-27. 
Tjänsteskrivelse 2021-04-22. 

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

att godkänna ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och 
slutet sällskap för Relax Bistro & Bar med organisationsnummer XXXXXX-XXXX. 
Tillståndet ska gälla serveringsyta enligt ritning inkommen till kommunen 
2021-03-24. Serveringstillståndet ska gälla för Starköl, vin, sprit och andra jästa 
alkoholdrycker under normaltiden 11.00-01.00. 

Tillståndet ska gälla med följande villkor: 

1. Maximalt antal personer i lokalerna inte överstiger 1 person/m² nettoyta.
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

Avgift 
Ny ansökan serveringstillstånd 9 792 :- 
Summa 9 272 :- 

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

Beslutet skickas till 
relax.bistro@outlook.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:relax.bistro@outlook.com
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Ärende: MBN-2021-652 

MBN AU § 9 Strömstad 4:25 - Göstases, ansökan om 
serveringstillstånd, stadigvarande tillstånd 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut 
att bevilja Göstases AB med organisationsnummer XXXXXX-XXXX stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten och till slutet sällskap. Tillståndet gäller på 
restaurang Göstases och på serveringsyta enligt ritning inkommen till kommunen 
2021-04-14. Tillståndet gäller för spritdrycker, vin, starköl, andra jästa 
alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat. Sökt serveringstid är 11.00-
02.00. Det innebär att restaurangen vid öppethållande efter 01.00 måste ha minst 
två av polismyndigheten förordnade ordningsvakter i tjänst fram till 30 minuter 
efter avslutad serveringstid. 

Vid beslutstillfället är inte nyttjande av uteserveringen på balkongen ovanför 
restaurangen tillåten. Servering kan dock tillåtas på denna när den godkänts av 
räddningstjänsten. Intyg om tillåtet antal gäster och godkända 
utrymningsmöjligheter ska inlämnas till Miljö- och byggnämnden innan den tas i 
bruk. 

Avgift 
Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd 9 792:- 

Summa 9 792:- 

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

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 2021-03-24. 

Remisser skickades till Polismyndigheten, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten 
och Räddningstjänsten. 

Polismyndigheten har inga synpunkter på varken sökande eller verksamhet. 

Kronofogdemyndigheten redovisar att varken sökande eller sökandens bolag 
förekommer i deras register. 

Skatteverket redovisar inget som påverkar ansökan. 

Räddningstjänsten har muntligen redovisat att lokalerna i markplan är godkända 
för upp till 150 personer men att balkongen i nuvarande utformning inte får 
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nyttjas. Balkongen kan dock komma att godkännas med åtgärder från 
fastighetsägare och verksamhet. Dialog om detta pågår mellan parterna. 

Skriftligt yttrande från räddningstjänsten kommer till MBN inom kort. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd, ankomststämplad 2021-03-24. 
Yttrande från Polismyndigheten, ankomststämplat 2021-04-09. 
Yttrande från Kronofogdemyndigheten, ankomststämplat 2021-04-13. 
Yttrande från Skatteverket, ankomststämplat 2021-04-26. 
Muntlig redogörelse från Räddningstjänsten 2021-04-28. 
Tjänsteskrivelse 2021-04-28. 

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

att bevilja Göstases AB med organisationsnummer XXXXXX-XXXX stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten och till slutet sällskap. Tillståndet gäller på 
restaurang Göstases och på serveringsyta enligt ritning inkommen till kommunen 
2021-04-14. Tillståndet gäller för spritdrycker, vin, starköl, andra jästa 
alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat. Sökt serveringstid är 11.00-
02.00. Det innebär att restaurangen vid öppethållande efter 01.00 måste ha minst 
två av polismyndigheten förordnade ordningsvakter i tjänst fram till 30 minuter 
efter avslutad serveringstid. 

Vid beslutstillfället är inte nyttjande av uteserveringen på balkongen ovanför 
restaurangen tillåten. Servering kan dock tillåtas på denna när den godkänts av 
räddningstjänsten. Intyg om tillåtet antal gäster och godkända 
utrymningsmöjligheter ska inlämnas till Miljö- och byggnämnden innan den tas i 
bruk. 

Avgift 
Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd 9 792:- 
Summa 9 792:- 

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

Beslutet skickas till 
mesutciftci@live.se 
Folkhälsomyndigheten 
Länsstyrelsen 
Polismyndigheten 
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Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: mbn@stromstad.se Tel: 0526-190 00 
 Miljö- och byggnämnden Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

 

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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