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Tid och plats:

Tisdag den 28 augusti 2018, klockan 9:00 - 10:30, Mötesrum Kräbbleboda

Beslutande ledamöter:

Ingvar Nilsson, ordförande (MP)
Andréas Söderlund (M)
Jennie Thygesson (C)
Aime Kömmits Andersson (S)
Kristin Johansson (S)
Johan Holgersson (S), tjänstgörande ersättare

Ersättare:

Inger Mattsson (M)
Therese Svensson Collin (C)
Christian Karlsson (S)

Övriga närvarande:

Lina Rosenstråle, samhällsbyggnadschef
Anders Siversson, enhetschef fysisk planering
Andréa Raivander, miljösamordnare (§§ 49-51)
Emma Noble, tillståndsinspektör (§§ 44-46)
Mari Lilja-White, tillståndsinspektör (§§ 44-46)
(§ 44)
Emelie Nilsson, nämndsekreterare

Justerare

Andréas Söderlund (M)

Justeringens utförande

Fredag den 31 augusti 2018 i kommunhuset, Broby
Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla.

Paragrafer

Underskrifter:

Justerandes sign.

Sekreterare

Emelie Nilsson

Ordförande

Ingvar Nilsson (MP)

Justerare

Andréas Söderlund (M)

Utdragsbestyrkande
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Anslag om justering
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Tillsyns- och tillståndsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-08-28

Datum då anslaget sätts upp

2018-08-31

Datum då anslaget tas ned

2018-09-21

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Stab

Underskrift

Emelie Nilsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Information
Månadens fokus
Anders Siversson, enhetschef fysisk planering, förklarar vad strandskydd betyder och vad ett
strandskyddat område innebär för växter, djur och människor.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 44

Stadigvarande serveringstillstånd för Solbacka Pizzeria
Dnr: TT 2018/00008

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut

− Solbacka Pizzeria HB’s ansökan om serveringstillstånd på Solbacka Pizzeria o Pub,
Brobyvägen 7, 280 71 Sibbhult, avslås, då de sökande inte bedöms ha visat att de är
lämpliga enligt de höga krav som alkohollagen ställer för att serveringstillstånd ska
kunna meddelas.

(8 kap. 12 §, 8 kap. 15 § alkohollagen)

Beslutsmotivering
Med hänvisning till nedanstående utredning, samtal med sökanden under
utredningens gång, besök på Solbacka Pizzeria o Pub i Sibbhult, bedöms sökanden
inte ha visat att de uppfyller de högt ställda krav på lämplighet som ställs, enligt
alkohollagen, för att meddelas serveringstillstånd och matutbudet bedöms inte
uppfylla alkohollagens krav på ett varierat utbud av tillredd mat.

Beslutsnivå
Tillsyns- och tillståndsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Solbacka Pizzeria HB har ansökt om tillstånd att servera spritdrycker, vin, starköl
och andra jästa alkoholdrycker på Solbacka Pizzeria o Pub i Sibbhult.

Beslutsunderlag

− Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 3 juli 2018
− Utredning Hässleholm, inkommen den 2 juli 2018

Beslutet skickas till: Solbacka Pizzeria, Hässleholms kommun, Polisen, Länsstyrelsen,
Folkhälsomyndigheten

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 45

Stadigvarande serveringstillstånd på Bruksvillan i Östanå
Dnr: TT 2018/00040

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut

− Villa Moltas beviljas tillstånd att till allmänheten servera spritdrycker, vin, starköl och
andra jästa drycker på Bruksvillan, Östanå Skogsväg 3, 289 92 Broby.

− Serveringstillståndet gäller året runt klockan 11:00–01:00.
(8 kap. 2 § alkohollagen)

Beslutsmotivering
Med hänvisning till nedanstående utredning, samtal med sökanden under
utredningens gång, besök på Bruksvillan i Broby, bedöms sökanden ha visat att
sökanden uppfyller de högt ställda krav på lämplighet som ställs, enligt
alkohollagen, för att meddelas serveringstillstånd.

Beslutsnivå
Tillsyns- och tillståndsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Villa Moltas har ansökt om tillstånd att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker på Bruksvillan. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt.

Beslutsunderlag

− Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 23 juli 2018
− Utredning Hässleholm
− Planritning

Beslutet skickas till: Villa Moltas, Hässleholm kommun, Polisen, Länsstyrelsen,
Folkhälsomyndigheten

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 46

Varning till innehavare av serveringstillstånd på Östra
Göinge Golfklubb
Dnr: TT 2018/00051

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut

− Östra Göinge Golfklubb, Riksvägen 12, 289 31 Knislinge, meddelas en varning.

(AlkL 9 kap. 17 §)

Beslutsmotivering
Vid rutintillsyn av Östra Göinge Golfklubb i Knislinge framkom brister av så allvarlig art att
en erinran inte bedöms vara en tillräcklig åtgärd, samtidigt bedöms ett återkallande av
serveringstillståndet vara en alltför ingripande åtgärd. Förslaget till åtgärd stannar därför vid
en varning. För förtydligande se Hässleholm kommuns utredning, inkommen den 23 juli
2018.

Beslutsnivå
Tillsyns- och tillståndsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Östra Göinge Golfklubb har sedan den 30 augusti 2017 stadigvarande serveringstillstånd till
allmänheten beträffande vin, starköl och andra jästa drycker, samt utökade den 9 maj 2018
sitt serveringstillstånd med spritdrycker. Tillståndsverksamheten har på nedan angivna skäl
fått anledning att utreda om serveringsverksamheten bedrivs i enighet med reglerna i
alkohollagen (2010:1622) samt om åtgärd i form av ytterligare villkor, erinran, varning eller
återkallelse är aktuell.

Beslutsunderlag

− Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 25 juli 2018
− Utredning Hässleholm, inkommen den 23 juli 2018
− Skrivelse från Östra Göinge Golfklubb, daterad den 16 juli 2018

Beslutet skickas till: Östra Göinge Golfklubb, Hässleholms kommun, Länsstyrelsen, Polisen,
Folkhälsomyndigheten

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 47

Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av
nätstation på
Dnr: TT 2018/00055 | TT 2018-000159

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut

− Tillsyns- och tillståndsnämnden meddelar dispens från bestämmelserna om strandskydd
för nybyggnad av nätstation på fastigheten
i Östra Göinge kommun i
enlighet med ansökan.

Beslutsmotivering
Enligt 7 kap 15 § miljöbalken (mb) får inom strandskyddsområde inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller annan anläggning eller anordning
utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den
annars skulle färdas fritt
3. grävningsarbeten eller andra förberedande arbete utföras för byggnader, anläggningar
eller anordningar som avses i 1 och 2, eller,
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.
Strandskyddet syftar enligt 7 kap 13 § mb till att långsiktigt trygga förutsättningarna för
allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv
på land och i vatten. Tillsyns- och tillståndsnämnden får dock enligt 7 kap 18 b § mb lämna
dispens om särskilda skäl föreligger. En dispens ska enligt 7 kap 26 § mb vara förenlig med
strandskyddets syfte.
Enligt 7 kap 25 § mb skall vid prövning av frågor om skydd av område enligt detta kapitel
hänsyn tas även till enskilda intressen.
Aktuell fastighet är delvis belägen inom område med förordnande om strandskydd längs
Axeltorpsån. Tillsyns- och tillståndsnämnden bedömer att den nya nätstationen inte innebär
någon begränsning i allmänhetens tillgång till området. Den nya nätstationen ingår som en
del i en längre ledningsdragning. Nätstationen tar i anspråk endast den yta/mark den står på.
Med beaktande av den utredning som presenterats i ärendet bedömer Tillsyns- och
tillståndsnämndens att särskilda skäl anses föreligga enligt 7 kap 18 c § 1 mb. Området har
redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
Den aktuella nätstationen bedöms inte innebära något intrång i allmänhetens tillgång och
nyttjande av markområdet längs Axeltorpsån. Förutsättningarna för djur- och växtlivet
bedöms inte förändras.

Beslutsnivå
Tillsyns- och tillståndsnämnden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanfattning av ärendet
E.ON Elnät Sverige AB ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation på
fastigheten
.

Beslutsunderlag

− Tjänsteskrivelse Plan- och byggenheten, daterad den 10 juli 2018
− Ansökan med kartbilagor, inkommen den 25 juni 2018

Beslutet skickas till:
E.On Energidistribution AB, Att: Villy Nilsson, Box 233, 281 23 Hässleholm
Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöavdelningen, 205 15 MALMÖ
Akten

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 48

Byggsanktionsavgift för schaktning på
Dnr: TT 2018/00056 | TT 2018-000124

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut

− Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift på 19 792
kronor av fastighetsägaren
, för att ha påbörjat
schaktningsarbeten på fastigheten
innan Tillsyns- och tillståndsnämnden
har gett ett startbesked.

Beslutsmotivering
Av 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) framgår att en åtgärd inte får påbörjas innan
byggnadsnämnden har gett ett startbesked, om åtgärden kräver bygglov, marklov eller
rivningslov. Startbesked hade inte utfärdats av Tillsyns- och tillståndsnämnden.
Enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) ska, om någon bryter mot en
bestämmelse i 8–10 kap. plan- och bygglagen (2010:900) eller i föreskrifter eller beslut som
har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap. 2–10 §§ plan- och bygglagen
(2010:900), tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 § plan- och bygglagen (2010:900).
Av 11 kap. 53 § plan- och bygglagen (2010:900) framgår att en byggsanktionsavgift ska tas
ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.
Enligt 11 kap. 57 § plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggsanktionsavgift tas ut av 1.
den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som
överträdelsen avser, 2. den som begick överträdelsen, eller 3. den som har fått en fördel av
överträdelsen.
Byggsanktionsavgiftens storlek framgår av 9 kap. plan- och byggförordningen (2011:338).
Byggsanktionsavgiften är beräknad enl. 9 kap. 17 § punkt 1 plan- och byggförordningen
(2011:338), 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av
sanktionsarea. Sanktionsarea för åtgärden enl. bifogad karta är 410,0 kvm.
Byggsanktionsavgift är 19 792 kronor.

Beslutsnivå
Tillsyns- och tillståndsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Byggsanktionsavgift tas ut med 19 792 kr av fastighetsägaren
, för att ha påbörjat schaktningsarbeten på fastigheten
Tillsyns- och tillståndsnämnden har gett ett startbesked.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
−
−
−
−
−
−

Tjänsteskrivelse Plan- och byggenheten, daterad den 11 juli 2018
Fotografier 2 st, ankom den 24 maj 2018
Karta 1:2000, ankom den 11 juli 2018
Karta med sanktionsarea, ankom den 25 juni 2018
Beräkning sanktionsavgift, ankom den 11 juli 2018
Yttrande från fastighetsägare, inkommen den 25 juli 2018

Beslutet delges fastighetsägaren:

Beslutet expedieras till:
Akten

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 49

Anmälan om miljöfarlig verksamhet gällande Br. Björklunds
Grus AB, Högsma 1:52
Dnr: TT 2018/00052 | 2018-378

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut

− Br. Björklunds Grus AB (org. nummer
), med verksamhet på fastigheten
Högsma 1:52 inplaceras enligt 4 kap 6 § verksamhetskod 10.50C
Miljöprövningsförordningen (2013:251).
− Avgiften för kod 10.50C är fastställd av kommunfullmäktige (KF 2016-10-27, § 96)
till 7 K/år per år. Kostnadsfaktorn är för tillfället och tillsvidare fastställd till 900 kr.
avgift kommer att tas ut först 2019.
− Med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) föreläggs Br. Björklunds Grus AB
(org. nummer
) att vidta följande försiktighetsmått:
-

Verksamheten ska bedrivas i enlighet med anmälan.

-

Dokumentation i form av genomförd egenkontroll av verksamhetens påverkan
på omgivningen, eventuella klagomål och vidtagna åtgärder för att motverka
störningar från verksamheten ska ske. Denna dokumentations ska sparas i
minst 3 år efter avslutad verksamhet. Redovisning av eventuella skador
orsakade av verksamheten ska ske till Tillsyns- och tillståndsnämnden.

-

Verksamheten får endast bedrivas helgfria vardagar mellan 06:00-18:00.
Verksamheten kan tillfälligt bedrivas utanför angivna tider efter
tillsynsmyndighetens godkännande. Närboende ska vid sådana tillfällen
informeras i god tid i förväg.

-

Som begränsningsvärde för buller från verksamheten ska den ekvivalenta
ljudnivån utomhus vid närmsta bostadshus inte överstiga 50dBA vardagar
06:00-18:00. Gränsvärdet får överskridas tillfälligt efter tillsynsmyndighetens
godkännande. Vid sådana tillfällen bör de närboende informeras i god tid i
förväg.

-

Vid de tillfällen som verksamheten, efter godkännande från
tillsynsmyndigheten, bedrivs efter klockan 18 vardagar samt på lördagar,
söndagar eller helgdagar ska som begränsningsvärde den ekvivalenta
ljudnivån utomhus vid närmsta bostadshus inte överstiga; 45 dBA efter 18:00
vardagar samt lördagar, söndagar och helgdagar och 40 dBA alla dagar mellan
22:00-06:00. Den maximala momentana ljudnivån utomhus vid närmsta
bostadshus får aldrig överstiga 55 dBA mellan 22:00-06:00 alla dagar.
Begränsningsvärdet får överskridas tillfälligt efter godkännande från
tillsynsmyndigheten. Vid sådana tillfällen bör närboende informeras i god tid i
förväg.

-

Tankning av fordon och maskiner ska göras på hårdgjord yta alternativt så ska
spillplåtar eller motsvarande användas för att fång upp eventuellt spill.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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-

Farligt avfall och kemiska produkter ska förvaras på ogenomsläpplig yta och
på ett sådant sätt att spill och läckage inte kan nå omgivningen.

-

Dammbekämpning på verksamhetsområdet samt på transportvägar ska utföras
så snart behov föreligger.
De transporter som verksamheten ger upphov till ska samordnas i största
möjliga mån så att antalet fordonsrörelser koncentreras tidsmässigt.
Betydande ändring av verksamheten ska anmälas till Tillsyns- och
tillståndsnämnden.

-

Beslutsmotivering
På fastigheten finns en stenindustri sedan tidigare, vars restprodukter har lagrats på
fastigheten länge. Det är denna reststen som nu ska krossas upp eftersom lagringsytan börjar
bli full. Krossningen planeras pågå under en begränsad tidsperiod, september 2018 till
november 2018. Därefter kommer krossprodukten ligga kvar på fastigheten för att
fortlöpande transporteras bort.
Att återanvända skrotsten för användning i anläggningsändamål genom krossning är positivt
ur både ett miljöperspektiv och ett hushållningsperspektiv.
Angivna försiktighetsmått bedöms vara rimliga och tillräckliga för att verksamheten ska
kunna leva upp till de lagkrav som återfinns i miljöbalken och följdlagstiftning.
Enligt verksamhetskod 10.50C 4 kap. 6 § gäller det anmälningsplikt för anläggning för
sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter utanför område som omfattas
av detaljplan eller områdesbestämmelser om verksamheten bedrivs på samma plats under en
längre tid än 30 kalenderdagar under en tolvmånaders period.

Beslutsnivå
Tillsyns- och tillståndsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Den 22 juni 2018 besökte miljöenheten fastigheten Högsma 1:52. Verksamhetsutövaren
informerade då om att lagringsytan där överblivna produkter förvarades började bli full och
att reststenen skulle krossas inom en snar framtid.
Den 16 juli 2018 tog miljöenheten emot en anmälan om miljöfarlig verksamhet gällande en
mobil kross på fastigheten Högsma 1:52. Enligt anmälan ska krossningen pågå mellan
september 2018 och november 2018. Produkten ska sedan ligga kvar och fortlöpande
transporteras bort vid behov. Volymen som ska krossas bedöms vara ca 50 000 ton.

Beslutsunderlag

− Tjänsteskrivelse Miljöenheten, daterad den 18 juli 2018
− Situationsplan, daterad den 16 juli 2018
− Karta

Beslutet skickas till:
Br. Björklunds Grus AB, Skrivarehagsvägen 18-8, 293 93 Olofström
AP Sten Sweden AB, Rolf Lundmark, Norra Bjärlövsvägen, 291 95 Färlöv

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 50

Yttrande avseende samrådshandling "Översiktsplan för
Östra Göinge - Skånes gröna hjärta"
Dnr: TT 2018/00042

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut
-

-

-

-

Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutar att lämna nedanstående synpunkter på
samrådshandling ”Översiktsplan för Östra Göinge- Skånes gröna hjärta”.
I Översiktsplanen anges att jordbruksmark ska användas till att bygga bostäder, med
motivationen att närhet till skola finns. Det framgår av miljöbalken att man ska
undvika att bygga på jordbruksmark. Detta är inte heller förenligt med kommunens
Programhandling för miljöarbetet i Östra Göinge.
Angående vattenskyddsområden saknas vad det innebär för restriktioner för framtida
planering och byggande. Det framgår inte vilka som är äldre och som man kanske vill
upphäva eller uppdatera. Samt vilka som är viktiga i framtiden.
Vattenskyddsområdena finns inte presenterade på kartan.
MIFO-områden eller andra kända föroreningar som påverkas av översiktsplanen,
visas inte på kartan. Inte heller någon beskrivning som klargör vad de olika punkterna
innebär för restriktioner.

Beslutsmotivering
Samrådshandlingen uttrycker kommunens vilja avseende hur Östra Göinge kommun ska
utvecklas hållbart avseende bebyggelse, service och kommunikationer. Tillsyns– och
tillståndsnämnden har granskat och tagit ställning till förslaget utifrån sina ansvarsområden.

Beslutsnivå
Tillsyns- och tillståndsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Tillsyns– och tillståndsnämnden yttrande över samrådshandling, ”Översiktsplan för Östra
Göinge- Skånes gröna hjärta” med dnr. KS 2018/00579-3.

Beslutsunderlag

− Miljöenhetens tjänsteskrivelse 2018-08-14
− Samrådshandling, ”Översiktsplan för Östra Göinge- Skånes gröna hjärta”.

Beslutet skickas till:
Anders Siversson, Plan- och byggchef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 51

Yttrande avseende samrådshandling detaljplan för
Trollacenter
Dnr: TT 2018/00057

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut
-

Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutar att de ej har något att erinra mot
samrådshandling Detaljplan för Glimåkra 3:65 m.fl. (Trollacenter) Glimåkra, Östra
Göinge kommun.

Beslutsmotivering
Förslaget på ny detaljplan för Trollacenter i Glimåkra möjliggör utbyggnad av nytt
rekreationsområde på gammal industrimark som stått tom under flera års tid möjlig. Tidigare
har sågverk funnits på platsen, detta revs och sanerades under 2015. Tyréns har gjort en nu
markundersökning under 2017 vilken visar att området kan klassas som ett MKM område
och att ingen sanering behöver göras. Förslaget på ändring av detaljplan bedöms ej ha någon
negativ miljöpåverkan.

Beslutsnivå
Tillsyns- och tillståndsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Tillsyns– och tillståndsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över samrådshandling
avseende detaljplan för Trollacenter i Glimåkra. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en
utbyggnad av nytt rekreationsområde på gammal industrimark som stått tom under flera års
tid möjlig. Området är idag planlagt för idrottsändamål och består i huvudsak av en ishall
(Trollarinken), fotbollsplaner och ett större skogsområde.
Området upplevs idag ligga relativt långt från byn med brist på kopplingar till centrum. För
att stärka kopplingen från Glimåkra till Trollacenter med dess omkringliggande natur föreslås
ett nytt parkområde på den gamla sågverkstomten (del av fastighet Glimåkra 37:1 och
Läkaren 8). Området är idag planlagt för småindustriändamål. Marken har miljöundersökts
och inga allvarligare föroreningar har påträffats. Inga närliggande fastigheter bedöms
påverkas av planändring ur miljösynpunkt.
I den gällande översiktsplanen antagen av kommunfullmäktige 2012-09-20, strider en viss del
av planförslaget mot översiktsplanens intentioner då en del av fastigheten 37:1 (gamla
sågverket) är utpekat som område för blandad bebyggelse.
Förslaget har granskats och bedöms ej ha någon negativ påverkan avseende Tillsyn – och
tillståndsnämndens ansvar eller ha negativ påverkan på miljön.

Beslutsunderlag

− Tjänsteskrivelse Miljöenheten, daterad den 14 augusti 2018

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden
2018-08-28
Sida 16/19

− Samrådshandling avseende Detaljplan för Glimåkra 3:65 m.fl. (Trollacenter)
Glimåkra, Östra Göinge kommun. KS 2016/01798
− Behovsbedömning med avseende miljöpåverkan, upprättad den 15 januari 2018
Beslutet skickas till:
Planarkitekt; Sherif Hosny

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden
2018-08-28
Sida 17/19

§ 52

Revidering av Tillsyns- och tillståndsnämndens
delegationsordning 2018-08-28
Dnr: TT 2017/00091

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut

− Förslaget till reviderad delegationsordning, daterat den 18 juni 2018, antas.

Beslutsnivå
Tillsyns- och tillståndsnämnden

Sammanfattning av ärendet
EU:s nya dataskyddsförordning som trädde i kraft den 25 maj 2018 innebar utökade
rättigheter för den enskilde kring hur en juridisk person hanterar dennes personuppgifter. I
maj 2018 antog Tillsyns- och tillståndsnämnden en rad delegationsrätter till förvaltningen.
Bland annat rätten att besluta att ingå personuppgiftsbiträdesavtal delegerades.
Delegationsordningen behöver dock kompletteras i enlighet med förslaget. Tillsyns- och
tillståndsnämndens ordförande fattade den 19 juni beslut om att dessa förändringar temporärt
ska gälla fram till den 4 september till dess att Tillsyns- och tillståndsnämnden kan besluta
om en permanent förändring.

Beslutsunderlag

− Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 19 juni 2018
− Förslag till reviderad delegationsordning, daterat den 18 juni 2018
− Ordförandebeslut den 19 juni 2018

Beslutet skickas till:
Hemsidan

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden
2018-08-28
Sida 18/19

§ 53

Meddelande till Tillsyns- och tillståndsnämnden för
redovisning i augusti 2018
Dnr: TT 2018/00002

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut
−

Redovisningen godkänns.

Beslutsnivå
Tillsyns- och tillståndsnämnden

Beslutsunderlag

− Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 17 juli 2018
− Protokollsutdrag från regionfullmäktige 2018-06-25, § 56, inkommen den 29 juni
2018
− Länsstyrelsen beslutar att inte överpröva strandskyddsdispens för nätstation på
Bivaröd 22:14, inkommen den 9 juli 2018
− Länsstyrelsen beslutar att överpröva strandskyddsdispens för nätstation på
, inkommen den 12 juli 2018
− Länsstyrelsen beslutar att inte överpröva strandskyddsdispens för nätstation på
inkommen den 11 juli 2018
− Länsstyrelsen avslår överklagandet om sanktionsavgift på Gyvik 1:61, inkommen den
23 juli 2018
− Överklagande av start-och bygglov på Frigg 3 och 13, inkommen den 23 juli 2018
− Länsstyrelsen beslutar att avvisa överklagande om bygglov på Frigg 3 och 13,
inkommen den 2 augusti 2018
− Mark-och miljödomstolen avvisar yrkandet om att pröva bygglovsansökan på
inkommen den 10 augusti 2018

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden
2018-08-28
Sida 19/19

§ 54

Delegationsbeslut för redovisning i augusti 2018
Dnr: TT 2017/00097

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut
−

Redovisningarna godkänns.

Beslutsnivå
Tillsyns- och tillståndsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Tillsyns- och tillståndsnämnden har lämnat över en del av sin beslutanderätt till ledamöter i
nämnden eller tjänstemän på förvaltningen. Nämnden kan inte häva delegerade beslut i
efterhand men kan närsomhelst återta delegationen. De delegerade besluten ska redovisas till
nämnden varje månad.

Beslutsunderlag

− Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 24 augusti 2018
− Plan- och byggenhetens delegationsbeslut i juni och juli 2018
− Stabens delegationsbeslut samt ordförandebeslut i juni och juli 2018

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

