
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)
Miljönämnden
Datum: 2021-06-10

Utdragsbestyrkande

Plats och tid Strömsalen, Kinnaström - via teams kl. 08.30–09:00

Beslutande S Håkan Andersson, kinnaström

S Ann-Christine Asp, kinnaström

C Ragnar Nilsson, kinnaström

L Ulf Eriksson, kinnaström

M Peter Branshøj, kinnaström

MP Anna Stjernström

SD Mikael Ljunggren

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare

S Anders Lindqvist, kinnaström

S Agneta Rodén

C Eva Åberg Andersson

KD Martin Arnell

Tjänstemän

Malin Bexell, förvaltningschef, kinnaström

Kennet Jonsson, miljöchef

Gunilla Sandqvist, nämndsekreterare, kinnaström

Lisa Goffe, tillståndshandläggare

Utses att justera Peter Branshøj (M)

Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, 10 juni 2021 kl 12:00

Underskrifter Sekreterare §§  42-43

Gunilla Sandqvist

Ordförande

Håkan Andersson(S)

Justerande

Peter Branshøj (M)
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Innehållsförteckning

MN § 42 Godkännande av föredragningslistan, anmälan av jäv
och val av justerare

3

MN § 43 Ansökan - bestående förändring i stadigvarande
serveringstillstånd - Blommigt & Prickigt

4 - 6
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§42/2021 Dnr: ALLM M.2020.976

Godkännande av föredragningslistan, anmälan av jäv och val av
justerare

Miljönämndens beslut

Miljönämnden godkänner föredragningslistan.
Övrig fråga om kalkning av sjöar besvaras under dagen.

Dagens sammanträde

Ordförande frågar om övriga frågor
Anders Lindqvist (S) anmäler övrig fråga om kalkning av sjöar i Marks kommun.

Ordförande frågar om jäv.
Inget jäv föreligger.

Ordförande frågar om val av justerare och finner att nämnden väljer Peter
Branshøj (M) samt Ragnar Nilsson (C) till justerare av dagens protokoll.

Beslutsgång

Ordförande frågar om föredragningslistan kan antas om ingen är däremot och
finner att så sker.

________________
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§43/2021 Dnr: SERVT.2021.757

Ansökan - bestående förändring i stadigvarande serveringstillstånd -
Blommigt & Prickigt

Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutar att bevilja Blommigt & prickigt AB 556808-5046:

-ändrad serveringsyta i uteservering i stadigvarande serveringstillstånd till
allmänheten i Blommigt & Prickigts café med bageri, Lillaskog Österängen 1,
511 98 Hyssna.

-tillägg för alkoholdrycksliknande preparat.

Lagstöd
Beslutet har fattats med följande lagstöd:

- 8 kap. 2 och 14 §§ alkohollagen (2010:1622).

Kommunicering
Kommunicering har skett i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser.

Ärendet

Blommigt & prickigt AB 556808-5046, ansöker om utökad serveringsyta i
uteservering i tillstånd att året runt till allmänheten servera starköl, vin,
spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker i Blommigt & Prickigts café med
bageri, med tillhörande uteservering, Lillaskog Österängen 1, 511 98 Hyssna.

Bolaget har byggt en altan om 136 kvm i direkt anslutning till tidigare
uteservering. Altanen avgränsas med ett staket som är 115 cm högt. Till
ansökan anger bolaget att antal sittplatser utomhus i uteservering är 140
stycken.

Bolaget önskar i samband med aktuell ansökan även ett tillägg för
alkoholdrycksliknande preparat.

Bakgrund
Blommigt & prickigt AB 556808-5046, har sedan den 7 november 2016 haft
tillstånd att året runt till allmänheten servera starköl, vin, spritdrycker och andra
jästa alkoholdrycker i Blommigt & Prickigts café med bageri samt tillhörande
uteservering, Lillaskog Österängen 1, 511 98 Hyssna. Av tillståndsbevis utfärdat
den 10 november 2016 framgår att serveringstiden är 11.00-01.00, att
serveringsstället har 86 sittplatser i café och 64 platser i uteservering, med ett
maxantal om 150 personer(oberoende av om personerna vistas i lokalen eller
befinner sig på uteserveringen).Säsong för uteservering är 1 april-30 september.

Beredning

Allmänt
Enligt 8 kap. 2 § första stycket alkohollagen kan serveringstillstånd meddelas för
servering till allmänheten. Tillståndet kan avse servering året runt eller årligen
under viss tidsperiod (stadigvarande serveringstillstånd). Enligt 8 kap. 2 § tredje
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stycket alkohollagen kan serveringstillstånd kan gälla spritdrycker, vin, starköl,
andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat eller en eller flera
av dessa drycker eller preparat.

Risk för olägenheter
Enligt 8 kap. 17 § alkohollagen får serveringstillstånd vägras om
alkoholserveringen p.g.a. serveringsställets belägenhet eller av andra skäl kan
befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk
för människors hälsa, även om övriga krav som ställs upp i lagen är uppfyllda.

Utredningen visar att risk för olägenheter enligt 8 kap. 17 § alkohollagen saknas.

Serveringsyta
Enligt 8 kap. 14 § alkohollagen ska serveringstillstånd omfatta ett visst
avgränsat utrymme som disponeras av tillståndshavaren.

Den utökade serveringsytan är tydligt avgränsad genom staket, uteserveringen
är belägen på privatägd mark.

Brandsäkerhet
Enligt 16 kap. 8 § alkohollagen ska lokaler som används för servering till
allmänheten eller för servering till slutna sällskap av den som har stadigvarande
serveringstillstånd vara lämpliga från brandsäkerhetssynpunkt.

Blommigt & prickigt AB har tagit del av Räddningstjänstens yttrande daterat
2021-05-26 och därefter anordnat ytterligare utrymningsväg ner från tillbyggd
uteservering. Utrymningsvägen består av en öppning som motsvarar de mått
som Räddningstjänsten angivit.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-28.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden beviljar Blommigt & prickigt AB 556808-5046:

-ändrad serveringsyta i uteservering i stadigvarande serveringstillstånd till
allmänheten i Blommigt & Prickigts café med bageri, Lillaskog Österängen 1, 511
98 Hyssna.

-tillägg för alkoholdrycksliknande preparat.

Lagstöd
Beslutet har fattats med följande lagstöd:

- 8 kap. 2 och 14 §§ alkohollagen (2010:1622).

Kommunicering
Kommunicering har skett i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser.

Dagens sammanträde

Tillståndshandläggare Lisa Goffe redogör för ärendet.
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Beslutsgång

Ordförande frågar om miljönämnden kan besluta enligt miljöenhetens förslag om
ingen är däremot.

Förslaget antas.

Expedieras till

Sökande (Blommigt & Prickigt AB, Lillaskog Österängen 2, 511 98 Hyssna)
Länsstyrelsen
Polismyndigheten
Folkhälsomyndigheten

________________
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