
 
Miljö- och byggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2019-10-23 

 

§ 
Ärendelista 

§ 165  Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten för NN vid 

serveringsstället Solbacken i Edenberga 

 



Laholms kommun 

 

Miljö- och byggnadsnämnden har haft sammanträde den 23 oktober 
2019 
 
MBN § 165 som justerats omedelbart den 23 oktober 2019, finns tillgängligt i 

Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm 

 

Lena Boström 

Kommunsekreterare 

_________________________________________________________________ 

 

Bevis om anslag 
 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med  

den 24 oktober 2019 till och med den 14 november 2019 intygas. 

 

……………………………………………… 

Lena Boström 

Kommunsekreterare 

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-10-23 1 (3) 

 

 

Plats och tid Stadshuset, Laholm kl.11.30 – 12.00 

 

Beslutande Knut Slettengren (M) 

 Gudrun Pettersson (C) 

 Ove Bengtsson (S) 

 Sverker Johansson (C) 

 Kennet Gertsson (M) 

 Siv Påhlsson (S) 

 Mikael Sandén (SD) 

 

Övriga deltagande Lamis Al Nouri (C), ersättare 

 Margareta Lindgren (MP), ersättare 

 Christian Wahl(M), ersättare 

 Lars Inge Johansson (LP), ersättare 

 Birger Bäkmark (SD), ersättare 

  

 Charlotta Hansson, samhällsbyggnadschef § 165 

 Patrik Eriksson, miljöchef § 165 

 Sebastian Stjärneblad, alkohol- och tobakshandläggare § 165 

 Pathricia Hansson, tobakshandläggare § 165 

 Emelie Eliasson, kommunsekreterare 

 Lena Boström, kommunsekreterare 
 

 

Utses att justera Kennet Gertsson (M)  
 

 

Plats och tid för justering Miljökontoret 2019-10-23, kl.12.00 

 

 

Paragrafer  165 

 

 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Lena Boström 
 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Knut Slettengren (M) 
 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Kennet Gertsson (M)  
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

MBN § 165 Dnr 06-2019-00033 

 

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten för NN 

vid serveringsstället Solbacken i Edenberga 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämndens beslutar i enlighet med 8 kapitlet 2 § 

Alkohollagen att meddela NN tillfälligt tillstånd, att servera starköl, 

vin, sprit samt andra jästa alkoholdrycker till allmänheten vid 

serveringsstället Solbacken Edenberga i Laholms kommun. 

 

Tillståndet gäller den 26 oktober 2019 med serveringstid mellan 

klockan 18.30 – 01.00. 

 

All servering av alkohol ska ske på serveringsutrymme enligt bifogad 

ritning markerad med rött. 

 

Paragrafen justeras omedelbart. 

_____ 

 

Beslutsmotivering 

Sökanden har prövats enligt 8 kapitlet 12 § Alkohollagen. Vid 

prövningen har sökanden visat sig lämplig att bedriva sökt 

verksamhet  

 

Serveringsstället har prövats enligt 8 kapitlet 14, 15, 16 §§ Alkohol-

lagen och bedöms uppfylla alkohollagens krav. 

 

Ansökan har särskilt prövats enligt 8 kapitlet 17 § Alkohollagen och 

gentemot Laholms kommuns riktlinjer för alkoholservering punkt 

5.6, beträffande tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten.  

 

Verksamheten befaras inte medföra olägenheter i fråga om ordning 

och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa och någon ökad 

risk för alkoholpolitiska konsekvenser bedöms ej föreligga. 

 

 

 

 

 

     forts 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

forts 

 

Upplysning om hur du överklagar 

Du kan överklaga detta beslut till Förvaltningsrätten i Göteborg. 

Skrivelsen med överklagandet ska ha kommit in till Laholms 

kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 312 80 Laholm, inom tre 

veckor från den dag då du fick del av beslutet. Ange i skrivelsen 

vilket beslut som överklagas och vilken ändring som begärs. 

 

Ärendebeskrivning 

NN har den 4 september 2019 ansökt om tillfälligt serveringstillstånd 

till allmänheten enligt 8 kapitlet 2 § Alkohollagen, för servering av 

starköl, vin, sprit samt andra jästa alkoholdrycker med en 

serveringstid mellan klockan 18.30–01.00.  

 

Ansökan avser ett tillfälle den 26 oktober 2019. Tillställningen är en 

danskväll med orkester och riktar sig enligt ansökan till mogen 

publik. Serveringsställe är Solbacken i Edenberga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Folkhälsomyndigheten 

Länsstyrelsen 

Polisen 

Sökanden 
 


