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§ 68 Dnr 2022-000097 
Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten vid Norra Strand 
Kök & Bar, Mellbystrands Mat & Event AB (20-2022-00007) 

 



 

 

Laholms kommun 

Samhällsbyggnadsnämnden har haft sammanträde den 18 maj 2022 

SBN § 68, som justerats omedelbart den 18 maj 2022, finns tillgängligt i Stadshuset, Humle-
gången 6, 312 80 Laholm 

Lena Boström 
Nämndsekreterare 
_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 19 
maj till och med den 9 juni 2022 intygas. 
 
 
……………………………………………… 
Lena Boström 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Plats och tid Svanen, klockan 08:00 – 08:30 

Beslutande Gudrun Pettersson (C), ordförande 
 Ove Bengtsson (S) 
 Sverker Johansson (C) 
 Kennet Gertsson (M) 
 Siv Pålsson (S) 
 Mikael Sandén (SD) 
 Johanna Olsson (M) 
 
Övriga deltagande  Gert Olsson (M), ersättare 
 Lamis Al Nouri (C), ersättare 
 Margareta Lindgren (MP), ersättare 
 Leif Sunesson (S), ersättare 
 Lars-Inge Johansson (LP), ersättare 
 Lars-Bertil Pettersson (SD), ersättare 
  
 Ingela Månsson, tf förvaltningschef 
 Sebastian Stjärneblad, alkohol- och tobakshandläggare  
 Lina Johansson, tf miljöchef  
 Sanna Mobarak, miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 Lena Boström, nämndsekreterare 
 
 
Utses att justera Mikael Sandén (SD)  
 
 
Plats och tid för justering Stadshuset den 18 maj 2022 klockan 08:30 
 
 
Paragrafer  § 68 
 
 
 
 
 
Sekreterare __________________________________ 
 Lena Boström 
 
 
 
 
Ordförande __________________________________ 
 Gudrun Pettersson (C) 
 
 
 
 
Justerande __________________________________ 
 Mikael Sandén (SD)  
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SBN § 68 Dnr 2022-000097, 20-2022-00007  
 
Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 
vid Norra Strand Kök & Bar, Mellbystrands Mat & Event AB  
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med alkohollagen 8 
kapitlet 2 §, att meddela Mellbystrands Mat & Event AB med orga-
nisationsnummer 559280-7662, stadigvarande serveringstillstånd 
för servering av starköl, vin, spritdryck, andra jästa alkoholdrycker 
och alkoholdrycksliknande preparat till allmänheten vid serverings-
stället Norra Strand Kök & Bar, Norra Strandvägen 1, 312 60 Mell-
bystrand. 
  
Serveringstillståndet gäller året runt med serveringstiderna 11.00-
01.00. 
  
Serveringen ska ske i serveringslokal samt uteservering enligt bifo-
gad ritning markerat med rött 
  
Villkor: 
Tillstånd för att bedriva servering av alkoholdryck på uteserveringen 
enligt ritning med dnr 20-2022-00007 gäller enbart under förutsätt-
ning att ytan har avgränsat i enlighet med alkohollagen. 
 
Beslutsmotivering 
Sökanden och dess företrädare har prövats enligt 8 kapitlet 12 § al-
kohollagen beträffande personlig och ekonomisk lämplighet samt 
omständigheter i övrigt och funnits positivt lämpliga att inneha sta-
digvarande serveringstillstånd till allmänheten. 
  
Serveringsstället och dess serveringsutrymme bedöms uppfylla de 
krav som ställs i 8 kapitlet 14–16 §§ samma lag under förutsättning 
att angivet villkor uppfylls. Serveringen befaras inte medföra några 
olägenheter i fråga om ordning eller nykterhet eller särskild risk för 
människors hälsa enligt 8 kapitlet 17 § alkohollagen. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
_____ 
 
 
 
 
  forts 
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Upplysning om hur du överklagar 
Du kan överklaga detta beslut till Förvaltningsrätten i Göteborg. 
Skrivelsen med överklagandet ska ha kommit in till Laholms kom-
mun, Samhällsbyggnadsnämnden, 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 
Mellbystrands Mat & Event AB med organisationsnummer 559280-
7662 har den 16 mars 2022 kommit in med en ansökan om stadigva-
rande serveringstillstånd till allmänheten enligt 8 kapitlet 2 § alko-
hollagen för servering av starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker, 
spritdrycker och alkoholdrycksliknande preparat med en serverings-
tid mellan 11.00-01.00. Ansökan avser servering året runt vid serve-
ringsstället Norra Strand Kök & Bar, Norra Strandvägen 1, 312 60 
Mellbystrand 
  
Ansökan bedömdes vara komplett för handläggning den 16 mars 
2022. 
 
Sökanden och serveringsstället har prövats på sedvanligt sätt. Den 
samlade bedömningen är att sökanden uppfyller kraven i 8 kapitlet 
12 § alkohollagen och har därmed visat sig positivt lämplig att bed-
riva sökt verksamhet. Finansieringen av verksamheten bedöms vara 
visad. 
 
Serveringsställen bedöms uppfylla de krav som alkohollagen gör 
gällande under förutsättning att angivet villkor följs. Vidare befaras 
serveringsverksamheten inte medföra några olägenheter i fråga om 
ordning eller nykterhet eller särskild risk för människors hälsa. Sta-
digvarande serveringstillstånd till allmänheten bör därför meddelas. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-28 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Polisen 
Folkhälsomyndigheten 
Sökande 
Länsstyrelsen 
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