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Miljö- och byggnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2018-06-14

Tid och plats
Beslutande

2018-06-14 kl 08.30–12.10, 13.00-14.05
Miljö- och byggförvaltningens sammanträdesrum

Ledamöter

Bengt Bivrin (MP)
Peter Sövig (S)

Tjänstgörande ersättare

Tore Lomgård (C) för Morgan Gutke (C)

Justeringens tid och plats

Strömstad 2018-06-18

Sekreterare
Ordförande
Justerare

Paragrafer

Ulla Hedlund

9 - 11

Bengt Bivrin
Peter Sövig
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-06-14

Datum då anslaget sätts upp

2018-06-19

Protokollets förvaringsplats

Miljö- och byggförvaltningen

Underskrift

Ulla Hedlund

Datum då anslaget tas ned

2018-07-11
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Miljö- och byggnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2018-06-14

Övriga närvarande

Ersättare
Övriga deltagare

Justerandes signatur

Michael Olsson, förvaltningschef
Mona Wrethman, miljö- och hälsoskyddschef
Henrik Rörberg, alkoholhandläggare
Anna Sanglert, miljö- och hälsoskyddsinspektör
Helena Cavalli-Björkman, administratör
Ulla Hedlund, sekreterare

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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Miljö- och byggnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2018-06-14

Innehåll
MBN AU § 9

Krabban 2 - Rebecka Logen Nr 114 Mareld, anmälan om ändring .................4

MBN AU § 10

Strömstad SPA - ansökan om utökad serveringstid ........................................6

MBN AU § 11

Kosterhavet 1:3 - Entré Rossö Hamncafé, ansökan om stadigvarande
serveringstillstånd ...........................................................................................8

Justerandes signatur

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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Miljö- och byggnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2018-06-14

Dnr MBN-2018-316

MBN AU § 9

Krabban 2 - Rebecka Logen Nr 114 Mareld,
anmälan om ändring

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut

att bevilja ansökan om utvidgad serveringsyta för Rebecka Logen nr 114
Mareld
att följande villkor gäller enligt räddningstjänstens yttrande:
1.

Att serveringstillstånd ges för max 70 personer (Lokalerna är godkända för 70
personer)

2.

Att två av varandra oberoende utrymningsväg från plan 2 säkerställs
samt dörr till trapphus från förrum ska finnas.

3.

Att två av varandra oberoende utrymningsväg från plan 3 säkerställs

Punkterna 2 och 3 ska vara åtgärdade senast 2018-10-31
Avgift
Stadigvarande utvidgning av tillstånd
Summa

3 000:3 000:-

Beslutet fattas med stöd av Alkohollagen (2010:1622) 8 kap 2§ Strömstad
kommuns riktlinjer för alkoholservering antagen av kommunfullmäktige 2017-1214 § 157 samt Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)

Beslutsmotivering

Räddningstjänsten har haft tillsyn i lokalen och tillstyrkt ansökan. Miljö- och
hälsoskyddsavdelningen har inget att anmärka på vad gäller efterlevnad av
gällande grundtillstånd. Inga anmärkningar eller brister har konstaterats vid
inspektion.

Sammanfattning av ärendet

Ansökan om utvidgning av serveringsyta kom in 2018-03-08. Remiss skickades till
räddningstjänsten som genomförde tillsyn i lokalen 2018-04-23. Efter tillsynen har
räddningstjänsten villkorat ansökan med att max 70 personer får vistas i lokalen
samt krav på utrymningsvägarna.

Beslutsunderlag

Ansökan om utökad serveringsyta, ankomststämplad 2018-03-08
Ritning, ankomststämplad 2018-02-21
Tjänsteskrivelse 2018-05-15

Justerandes signatur

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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Miljö- och byggnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2018-06-14

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

att bevilja ansökan om utvidgad serveringsyta för Rebecka Logen nr 114
Mareld
att följande villkor gäller enligt räddningstjänstens yttrande:
1.

Att serveringstillstånd ges för max 70 personer (Lokalerna är godkända för
70 personer)

2.

Att två av varandra oberoende utrymningsväg från plan 2 säkerställs
samt dörr till trapphus från förrum ska finnas.

3.

Att två av varandra oberoende utrymningsväg från plan 3 säkerställs

Punkterna 2 och 3 ska vara åtgärdade senast 2018-10-31
Avgift
Stadigvarande utvidgning av tillstånd
Summa

3 000:3 000:-

Beslutet fattas med stöd av Alkohollagen (2010:1622) 8 kap 2§ Strömstad
kommuns riktlinjer för alkoholservering antagen av kommunfullmäktige 2017-1214 § 157 samt Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)

Beslutet skickas till

Gunilla Karlsson, info@gkredo.se
r-114@oddfellow.se
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.

Justerandes signatur

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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Miljö- och byggnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2018-06-14

Dnr MBN-2018-1169

MBN AU § 10

Strömstad SPA - ansökan om utökad
serveringstid

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut

att bevilja ansökan om utökad serveringstid för Strömstad SPA AB. Sökt
utökning av serveringstid är 02:00 till 03:00 under perioden 2018-07-02 –
2019-07-02.
Avgift
Utökad serveringstid som söks årligen
Summa

2 500:2 500:-

Beslutet fattas med stöd av Alkohollagen (2010:1622) 8 kap 2§ Strömstad
kommuns riktlinjer för alkoholservering antagen av kommunfullmäktige 2017-1214 § 157 samt Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)

Beslutsmotivering

Strömstad SPA AB har under många år ansökt och fått utökad serveringstid. Miljö
och hälsoskyddsavdelningen har inget att anmärka på hur utökningen skötts
tidigare år. Remissinstanserna har tillstyrkt ansökan.

Sammanfattning av ärendet

Ansökan om utökad serveringstid kom in 2018-06-05. Remisser skickades till
polismyndigheten och räddningstjänsten 2018-06-07. Båda remissinstanserna
tillstyrker ansökan. Räddningstjänsten skriftligt 2018-06-07 och polismyndigheten
muntligt 2018-06-13. (Skriftligt yttrande kommer.)

Beslutsunderlag

Ansökan om tillfälligt utökad serveringstid ankomststämplad 2018-06-05.
Yttrande från räddningstjänsten 2018-06-07
Yttrande från polismyndigheten 2018-06-13
Tjänsteskrivelse 2018-06-13

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

att bevilja ansökan om utökad serveringstid för Strömstad SPA AB. Sökt utökning
av serveringstid är 02:00 till 03:00 under perioden 2018-07-02 – 2019-07-02.
Avgift
Utökad serveringstid som söks årligen
Summa

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Miljö- och byggnämnden
452 80 Strömstad

2 500:2 500:-

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

Tel: 0526-196 90
Fax: 0526-191 10
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Miljö- och byggnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2018-06-14

Beslutet fattas med stöd av Alkohollagen (2010:1622) 8 kap 2§ Strömstad
kommuns riktlinjer för alkoholservering antagen av kommunfullmäktige 2017-1214 § 157 samt Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)

Upplysningar

Den förlängda serveringstiden gäller 2018-07-02--2019-07-02.
Musik utomhus efter klockan 23:00 får bara förekomma om det är uppenbart att
det inte orsakar bullerstörning (låg bakgrundsmusik). Trubadur utomhus efter
23.00 är inte lämpligt.
Dörrar och fönster ska hållas stängda efter klockan 23.00 då musik spelas
inomhus. Detta gäller i möjligaste mån, och det ska finnas rutiner för hur detta
kontrolleras. Fönster och dörrar får hållas öppna om verksamheten är av sådan art
att det är uppenbart att detta inte orsakar bullerstörning.
Nedanstående riktvärden ska beaktas:
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)
Lågfrekvent buller:
Tersband (Hz)
031,5
040
050
063
080
100
125
160
200

Ljudtrycksnivå (dB)
56
49
43
42
40
38
36
34
32

Information
Miljö- och byggnämnden har tagit fram en vägledning för verksamheter som
spelar musik. Syftet med denna är att minska problemen med för höga ljudnivåer i
bostäder. För mer information, kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

Beslutet skickas till

Linda.einarsrud@stromstadspa.se
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.

Justerandes signatur

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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Miljö- och byggnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2018-06-14

Dnr MBN-2018-838

MBN AU § 11

Kosterhavet 1:3 - Entré Rossö Hamncafé,
ansökan om stadigvarande
serveringstillstånd

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut

att bevilja Glenn Jahnson enskild firma, stadigvarande serveringstillstånd med
rätt att servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten på serveringsstället Entré Rossö Hamncafé, beläget på Rossö.
att serveringsutrymme ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens
utgång.
att servering av alkoholhaltiga drycker på uteserveringen endast får ske genom
servering vid bord enligt Strömstads kommuns riktlinjer för serveringstillstånd.
att följande villkor gäller
1.

Maximalt antal personer i lokalerna får inte överstiga 100 personer. Max
antal personer på uteservering får inte överstiga 100 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
Prövning av serveringstillstånd
Avgiften är betald.

8 000 :-

Beslutet fattas med stöd av Alkohollagen (2010:1622) 8 kap 2 och 14 § första
stycket och Strömstad kommuns 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 sökanden
och i ansökan uppgiven budget bedöms som rimlig.

Justerandes signatur

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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Sammanträdesdatum
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Polisen och Socialnämnden har inget att erinra och sökanden förekommer inte
hos Kronofogdemyndigheten. Inte heller hos Skatteverket finns något att anmärka
på.
Räddningstjänstens yttrande redovisas i beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Ansökan om serveringstillstånd kom in 2018-04-26.

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

Beslutsunderlag

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd ankomststämplad 2018-04-26.
Yttrande från remissinstanserna. Tjänsteskrivelse 2018-06-04.

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut

att bevilja Glenn Jahnson enskild firma, stadigvarande serveringstillstånd med rätt
att servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten på serveringsstället Entré Rossö Hamncafé, beläget på Rossö.
att serveringsutrymme ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens
utgång.
att servering av alkoholhaltiga drycker på uteserveringen endast får ske genom
servering vid bord enligt Strömstads kommuns riktlinjer för serveringstillstånd.
att följande villkor gäller
1.

Maximalt antal personer i lokalerna får inte överstiga 100 personer. Max
antal personer på uteservering får inte överstiga 100 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.

Justerandes signatur

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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Avgift
Prövning av serveringstillstånd
Avgiften är betald.

8 000 :-

Beslutet fattas med stöd av Alkohollagen (2010:1622) 8 kap 2 och 14 § första
stycket och Strömstad kommuns Riktlinjer för alkoholservering antagen av
Kommunfullmäktige 2017-12-14 § 157. Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)

Upplysningar

Vid anordnande av offentlig tillställning (musikuppträdande) kan detta kräva
polistillstånd.
Övrig: Räddningstjänsten kommer att göra återkommande tillsyner enligt Lagen
skydd mot olyckor 203:778.

Beslutet skickas till

Glenn Jahnson, Renshogen Elseberg 1, 452 97 Strömstad (delgivningskvitto)
Folkhälsomyndigheten
Länsstyrelsen
Polismyndigheten
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.

Justerandes signatur

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

