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Tid och plats
Beslutande

Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Justeringens tid och plats
Sekreterare
Ordförande
Justerare

2019-04-04 kl 08.30–14.25
Miljö- och byggförvaltningens sammanträdesrum
Peter Sövig (S)
Lars Åke Karlgren (V)
Dag Wersén (M)

Strömstad 2019-04-08
Paragrafer

Michael Olsson

10 - 12

Peter Sövig
Dag Wersén
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-04-04

Datum då anslaget sätts upp

2019-04-09

Protokollets förvaringsplats

Miljö- och byggförvaltningen

Underskrift

Ulla Hedlund

Datum då anslaget tas ned

2019-05-01
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Övriga närvarande

Ersättare
Övriga deltagare

Justerandes signatur

Michael Olsson, förvaltningschef och sekreterare
Henrik Rörberg, alkoholhandläggare

Strömstads kommun
Miljö- och byggnämnden
452 80 Strömstad

E-post: mbn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 90
Fax: 0526-191 10
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Dnr MBN-2019-174

MBN AU § 10

Bränneriängen 7 och Färgaren 1 - stängning
av Systembolagets butiker i Strömstad på
skärtorsdagen 2019

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut

att förbjuda Systembolaget AB försäljning av alkoholdrycker på skärtorsdagen den
18 april 2019 i de två butiker som är belägna i Strömstad.
Beslutet fattas med stöd av alkohollagen 3 kapitlet 10§.

Beslutsmotivering

Beslutet fattas i samråd med polismyndigheten för att förebygga olägenheter i
fråga om ordning och nykterhet samt för att undvika särskild risk för människors
hälsa.

Sammanfattning av ärendet

Strömstads kommun har åren 2008-2018, med stöd av 3 kap 10§ andra stycket
Alkohollagen, beslutat att Systembolagets två butiker skulle hållas stängda för
allmänheten på skärtorsdagen dessa år. Besluten togs efter samråd med
polismyndigheten.
Skärtorsdagen är den dag på året då framförallt norska ungdomar besöker
Strömstad. De kommer i långa bilkaravaner och tidigare år har parkeringarna i
anslutning till Systembolaget vid Oslovägens köpcentrum varit samlingsplats.
Detta har inneburit stora ordningsstörningar enligt polisen. Det främsta skälet till
besluten om stängning har varit att stävja ordningsstörningar och ungdomsfylleri
samt langning utanför de båda butikerna.
Utvärdering av hur ordningsläget har påverkats av besluten om stängning har
gjorts genom att begära in yttrande från polismyndigheten.
Polismyndigheten skriver i sitt yttrande, att ordningsstörningarna under
skärtorsdagen har minskat något i omfattning under en rad av år men att de
fortfarande ligger på en hög nivå. Skärtorsdagen är fortfarande den dag under
året som kräver störst polisinsats i Strömstads kommun.
I yttrandet beskrivs också att eftersom de två butikerna har hållits stängda på
skärtorsdagen de senaste åren har ordningsläget förbättrats. Dessutom har
ungdomarna lämnat Strömstad redan tidigt på eftermiddagen.
Enligt yttrandet sägs att även norsk polis har uppgett att stängningen av
systembutikerna i Strömstad de senaste åren har gjort att ungdomsfylleriet på
andra sidan gränsen har minskat på skärtorsdagen.
Polismyndigheten föreslår i yttrandet att Miljö- och byggnämnden beslutar om att
förbjuda alkoholförsäljning i Systembolagets två butiker i Strömstad även detta år.
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De uppgifter som framkommer i polismyndighetens yttrande bör vara vägledande
när det gäller att ta beslut om eventuell stängning även 2019. Eftersom det, enligt
yttrandet, kan ses en minskning i ordningsstörningar och fylleri finns det starka
skäl att även detta år förbjuda försäljning av alkoholdrycker vid Systembolagets
två butiker i Strömstad på skärtorsdagen.

Beslutsunderlag

Yttrande från polismyndigheten, ankomststämplad 2019-01-24
Tjänsteskrivelse 2019-03-12

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

att förbjuda Systembolaget AB försäljning av alkoholdrycker på skärtorsdagen den
18 april 2019 i de två butiker som är belägna i Strömstad.
Beslutet fattas med stöd av alkohollagen 3 kapitlet 10§.

Beslutet skickas till

kundtjanst@systembolaget.se
Systembolagsbutikerna i Strömstad
Polismyndigheten
Räddningstjänsten
Länsstyrelsen
Folkhälsomyndigheten
Alkoholhandläggare Henrik Rörberg
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-2019-634

MBN AU § 11

Kosters-Röd 1:44 - Kostergården, ansökan om
serveringstillstånd.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut

att bevilja Ramnefjäll på Koster AB serveringstillstånd till allmänheten på
Kostergården. Serveringstillståndet innefattar spritdrycker, vin, starköl och
andra jästa alkoholdrycker. Serveringsyta är enligt ritning inkommen till
kommunen 2019-03-19.
Avgift
Nyansökan, stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten
Summa

9 200 :9 200 :-

Beslutet fattas med stöd av alkohollagen 8 kap. §2.

Beslutsmotivering

Miljö och byggförvaltningen har under utredningen inte funnit något som talar
emot att bevilja ansökan.
Från remissinstanserna finns inget som talar mot att tillstånd beviljas.

Sammanfattning av ärendet

Ansökan om serveringstillstånd kom in 2019-03-13.
Remisser skickades till Polismyndigheten, Räddningstjänsten, Kronofogdemyndigheten och Skatteverket.
Ansökan gäller serveringstillstånd till allmänheten av spritdrycker, vin, starköl och
andra jästa alkoholdrycker. Sökt serveringsyta är enligt ritning inne på
restaurangen med 100 sittplatser samt på uteserveringar med 140 sittplatser.
Polismyndigheten har tillstyrkt ansökan.
Räddningstjänsten tillstyrker ansökan.
Kronofogdens yttrande redovisar inget som talar emot ett godkännande av
ansökan.
Skatteverkets yttrande redovisar inget som talar emot ett godkännande av
ansökan.

Beslutsunderlag

Ansökan om serveringstillstånd, ankomststämplad 2019-03-13.
Yttrande polismyndigheten, ankomststämplad 2019-03-28.
Yttrande räddningstjänsten, ankomststämplad 2019-03-24.
Yttrande kronofogdemyndigheten, ankomststämplad 2019-03-20.
Yttrande skatteverket, ankomststämplad 2019-03-26.
Tjänsteskrivelse 2019-04-02.
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Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott beslutar:

att bevilja Ramnefjäll på Koster AB serveringstillstånd till allmänheten på
Kostergården. Serveringstillståndet innefattar spritdrycker, vin, starköl och
andra jästa alkoholdrycker. Serveringsyta är enligt ritning inkommen till
kommunen 2019-03-19.
Avgift
Nyansökan, stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten
Summa

9 200 :9 200 :-

Beslutet fattas med stöd av alkohollagen 8 kap.§2.

Upplysningar

Om alkoholdrycker ska intas på uteservering tillåter kommunen endast servering
vid bordet.

Beslutet skickas till

info@kostergarden.se (delgivningskvitto)
Polismyndigheten
Räddningstjänsten
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-2018-2380

MBN AU § 12

Norrkärr 1:223 - Restaurang Ranchen,
ansökan om serveringstillstånd,
stadigvarande tillstånd

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut

att bevilja serveringstillstånd till Seläter Camping AB på restaurang Ranchen.
Serveringstillståndet ska gälla till allmänheten och innefattar spritdrycker, vin,
starköl och andra jästa alkoholdrycker. Serveringsyta är inne på restaurangen och
på uteservering enligt ritning daterad 2019-01-17.
Beslutet ska gälla med följande villkor:
1. Maximalt antal personer i lokalerna inte överstiger 100 person varav 50
sittande.
Skylt anslås på det totala antalet personer som får vistas i lokalen på väl synlig
plats.
2. På uteserveringen får max 100 personer vistas varav 50 personer sittande.
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. En utrymningsväg ska vara ut i det fria och en utrymningsväg
ska vara via receptionen.
4. Befintlig släckutrustning ska finnas på avsedda platser och vara skyltad enligt
gällande regler. Släckutrustningen ska årligen vara kontrollerad av auktoriserad
serviceman.
5. Vägledandemarkeringar ska vara belysta eller genombelyst.
6. 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.
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
Ansökningsavgift
Kunskapsprov
Summa

9 200 :4 000 :13 200 :-

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

Beslutsmotivering

Miljö och byggförvaltningen har under utredningen inte funnit något som talar
emot att bevilja ansökan.
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Räddningstjänsten har tillstyrkt med villkor.
Från övriga remissinstanser finns inget som talar mot att tillstånd beviljas.

Sammanfattning av ärendet

Ansökan om serveringstillstånd kom in 2018-11-28.
Remisser skickades till Polismyndigheten, Räddningstjänsten,
Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och Socialnämnden.
Ansökan gäller serveringstillstånd till allmänheten av spritdrycker, vin, starköl och
andra jästa alkoholdrycker. Sökt serveringsyta är enligt ritning inne på
restaurangen med 50 sittplatser samt på en uteservering med 50 sittplatser.
Polismyndigheten har tillstyrkt ansökan.
Räddningstjänsten tillstyrker ansökan med villkor enligt ovan.
Kronofogdens yttrande redovisar inget som talar emot ett godkännande av
ansökan.
Skatteverkets yttrande redovisar inget som talar emot ett godkännande av
ansökan.
Socialförvaltningen. har inte svarat skriftligt men har muntligen meddelat att man
inte har några synpunkter

Beslutsunderlag

Ansökan om serveringstillstånd, ankomstämplad 2018-11-28.
Yttrande från Polismyndigheten ankomststämplad 2019-01-21.
Yttrande från räddningstjänsten ankomststämplad 2019-02-25.
Yttrande från skatteverket ankomststämplad 2019-01-28.
Yttrande från Kronofogdemyndigheten 2019-01-22.
Tjänsteskrivelse 2019-03-11.

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

att bevilja serveringstillstånd till Seläter Camping AB på restaurang Ranchen.
Serveringstillståndet ska gälla till allmänheten och innefattar spritdrycker, vin,
starköl och andra jästa alkoholdrycker. Serveringsyta är inne på restaurangen och
på uteservering enligt ritning daterad 2019-01-17.
Beslutet ska gälla med följande villkor:
1. Maximalt antal personer i lokalerna inte överstiger 100 person varav 50
sittande.
Skylt anslås på det totala antalet personer som får vistas i lokalen på väl synlig
plats.
2. På uteserveringen får max 100 personer vistas varav 50 personer sittande.
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
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utrymningsvägarnas mått. Det ska finnas minst två av varandra oberoende
utrymningsvägar. En utrymningsväg ska vara ut i det fria och en utrymningsväg
ska vara via receptionen.
4. Befintlig släckutrustning ska finnas på avsedda platser och vara skyltad enligt
gällande regler. Släckutrustningen ska årligen vara kontrollerad av auktoriserad
serviceman.
5. Vägledandemarkeringar ska vara belysta eller genombelyst.
6. 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.
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
Ansökningsavgift
Kunskapsprov
Summa

9200 :4000 :13200 :-

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

Upplysningar

Om alkoholdrycker ska intas på uteservering tillåter kommunen endast servering
vid bordet.

Beslutet skickas till

bodil@selater.se (delgivningskvitto)
Polismyndigheten
Räddningstjänsten
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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