
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) 
 Miljö- och byggnämndens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2018-07-05  
   
    

 

Justeringens tid och plats Strömstad 2018-07-05 
  
Sekreterare   Paragrafer 12-13 
 Ulla Hedlund 
  
Ordförande  
 Bengt Bivrin 
  
Justerare  
 Terry Bergqvist 

 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Miljö- och byggnämndens arbetsutskott 
  
Sammanträdesdatum 2018-07-05 
  
Datum då anslaget sätts upp 2018-07-05 Datum då anslaget tas ned 2018-07-27 
  
Protokollets förvaringsplats Miljö- och byggförvaltningen 
  
Underskrift   
 Ulla Hedlund 
  

 

Tid och plats 2018-07-05 kl 08.30–09.00 
 Miljö- och byggförvaltningens sammanträdesrum 
Beslutande  
Ledamöter Bengt Bivrin (MP) 

Morgan Gutke (C) 
  
Tjänstgörande ersättare Terry Bergqvist (S) för Peter Sövig (S) 
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Övriga närvarande  
Ersättare  
  
Övriga deltagare Michael Olsson, förvaltningschef 

Henrik Rörberg, alkoholhandläggare 
Ulla Hedlund, sekreterare 
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Dnr MBN-2018-699 

MBN AU § 12 Strömstad 3:13 - Strömstadfestivalen, 
ansökan om tillfälligt serveringstillstånd 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut 
att bevilja Nordic Entertainment AS tillfälligt serveringstillstånd till 
allmänheten med följande villkor: 

1. Servering av alkoholdrycker får endast ske inom inhägnade områden med
vakter och ålderkontroll för insläpp och dessa områden ska vara åtskilda
från det övriga festivalområdet enligt karta nedan.

2. Serveringstid mellan klockan 11:00 -01:00.

3. Villkoren i polistillståndet för den offentliga tillställningen med
diarienummer A374.026/2017 ska följas.

4. Serveringstillstånd medges för att servera starköl, vin, och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten, ej spritdrycker.

5. I festivalområdet får max 5 000 besökare vistas.
6. Serveringsområdet ska vara utrymt senast 30 minuter efter

serveringstidens utgång.

Avgift 
Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten 6 000:- 
Summa 6 000 :- 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (8) 
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2018-07-05 

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 

Beslutet fattas med stöd av 8 kap §2 alkohollagen och Strömstad kommuns 
riktlinjer för alkoholservering antagen av kommunfullmäktige 2017-12-14 §157. 

Beslutsmotivering 
Nordic Entertainment AS ansökte om att få ha alkoholservering inom hela 
festivalområdet men både kommunen och polismyndigheten motsätter sig detta. 
Polismyndigheten grundar detta på ordningsproblem föregående år medan 
kommunen stödjer sig på riktlinjerna för alkoholservering i Strömstads kommun. 
Alkoholserveringen ska därför ske inom en avgränsad yta med bevakning av 
ordningsvakter.  

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om Strömstadsfestival kom in 2018-04-12. Före ansökan hölls möte 
mellan sökande och representanter för kommun (tekniska, miljö, räddning och 
kommunikation) och under handläggningstiden har ett möte hållits där även 
Polismyndigheten deltagit. Det har varit diskussioner om serveringsområde, 
nödutgångar, trafikflöden med mera. Vid det senaste mötet var arrangör, 
kommun och polis ense om hur evenemangsområdet bör se ut.  Det bestämdes 
att träffas under uppbyggnaden av evenemangsområdet den 1 augusti 12.00 för 
att det ska bli rätt från början med avspärrningar och nödutgångar med mera 
enligt överenskommen karta ovan. Deltar gör arrangör, tekniska, 
alkoholhandläggare, räddningstjänst och polis. Remiss har skickats till 
socialnämnden 2018-06-07. Socialnämnden har yttrat sig 2018-07-03 och har 
ingen erinran. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, ankomststämplad 
2018-04-12 
Yttrande från socialnämnden 2018-07-03 
Tjänsteskrivelse 2018-07-04 

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

att bevilja Nordic Entertainment AS tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 
med följande villkor: 

1. Servering av alkoholdrycker får endast ske inom inhägnade områden med
vakter och ålderkontroll för insläpp och dessa områden ska vara åtskilda
från det övriga festivalområdet enligt karta nedan.

2. Serveringstid mellan klockan 11:00 -01:00.

3. Villkoren i polistillståndet för den offentliga tillställningen med
diarienummer A374.026/2017 ska följas.

4. Serveringstillstånd medges för att servera starköl, vin, och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten, ej spritdrycker.

5. I festivalområdet får max 5000 besökare vistas.
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6. Serveringsområdet ska vara utrymt senast 30 minuter efter
serveringstidens utgång.

Avgift 
Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten 6 000:- 
Summa 6 000 :- 

Beslutet fattas med stöd av 8 kap §2 alkohollagen och Strömstad kommuns 
riktlinjer för alkoholservering antagen av kommunfullmäktige 2017-12-14 §157. 

Upplysningar 

Beslutet skickas till 
Nordic Entertainment AS, Gjerdrums vei 19, NO-0484 Oslo, Norge 
(delgivningskvitto) 
Polismyndigheten 
Räddningstjänsten 
Socialnämnden 
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 7 (8) 
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2018-07-05 

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-2018-1329 

MBN AU § 13 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 
och 02.00 under tiden 
2018-07-05--2019-07-05. Utökningen gäller dagligen under perioden juni-augusti 
samt fredag, lördag och dag före helgdag övrig tid av året. 

Avgift 
Utökad serveringstid som söks årligen 2500 :- 
Summa 2500 :- 

Beslutet fattas med stöd av 8 kap 2§ alkohollagen (2010:1622) samt Strömstad 
kommuns riktlinjer för alkoholservering antagen av kommunfullmäktige 
2017-12-14 § 157. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om utökad serveringstid kom in 2018-06-25. Remisser har skickats till 
polismyndigheten och räddningstjänsten. Ingen av remissinstanserna har någon 
erinran mot ansökan. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om tillfälligt utökad serveringstid, ankomststämplad 2018-06-25 
Yttrande från räddningstjänsten 2018-06-30 
Yttrande från polismyndigheten 2018-07-03 
Tjänsteskrivelse 2018-07-04 

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

att bevilja ansökan från Strandboden AB med om utökad serveringstid mellan 
01.00 och 02.00 under tiden 
2018-07-05--2019-07-05. Utökningen gäller dagligen under perioden juni-augusti 
samt fredag, lördag och dag före helgdag övrig tid av året. 

Avgift 
Utökad serveringstid som söks årligen 2 500 :- 
Summa 2 500 :- 
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Beslutet fattas med stöd av 8 kap 2§ alkohollagen (2010:1622) samt Strömstad 
kommuns riktlinjer för alkoholservering antagen av kommunfullmäktige 
2017-12-14 § 157. 

Beslutet skickas till 
Strandboden AB, Ångbåtskajen 6-8, 45231 Strömstad 
Polismyndigheten 
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. 
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