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Tid och plats: 

 

Tisdag den 26 februari 2019, klockan 9:00–10:30, Mötesrum Kräbbleboda 

Beslutande ledamöter: Andréas Söderlund (M), ordförande 

Therese Svensson Collin (C) 

Stefan Mellblom (M) 

Patrik Thygesson (M) 

Kristin Johansson (S) 

Christian Karlsson (S) 

Göte Färm (SD) 

  

Ersättare: Johan Ekstrand (M) 

Tom de Corbin Elliott (C) 

Jonas Gustafsson (KD) 

Johan Holgersson (S) 

  

Övriga närvarande: Mikael Torberntsson, samhällsbyggnadschef 

Anders Siversson, enhetschef plan och bygg 

Elin Lindblom, miljö- och hälsoskyddsinspektör (§ 9) 

Emelie Nilsson, nämndsekreterare  

  

Justerare Stefan Mellblom (M) 

  

Justeringens utförande Fredag den 1 mars 2019 i kommunhuset, Broby 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

9 - 14 

  

Sekreterare Emelie Nilsson 

  

Ordförande Andréas Söderlund (M) 

  

Justerare Stefan Mellblom (M) 
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Anslag om justering 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Tillsyns- och tillståndsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-02-26 

Datum då anslaget sätts upp 2019-03-01 

Datum då anslaget tas ned 2019-03-23 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 

 

Emelie Nilsson 
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Information  
 

 

Detaljplan för Broby 
Enhetschef Anders Siversson visar och berättar om hur planerna för Broby resecentrum 

fortskrider. 
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§ 9 
 

Anmälan om miljöfarlig verksamhet gällande Hanaskogs 
Gods,  
Dnr: TT 2019/00011  | 2019-34 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

 Hanaskogs Gods (org. nummer ), med verksamhet på fastigheten 

 inplaceras enligt 29 kap. 49 § verksamhetskod 90.40C 

Miljöprövningsförordningen (2013:251) 

 Avgiften för verksamhetskod 90.40C är fastställd av kommunfullmäktige (KF 2016-

10-27, § 96) till 14 K/år. Kostnadsfaktorn (K) är för tillfället och tillsvidare fastställd 

till 900 kr. Avgiften kommer att tas ut först 2020.  

 Med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) föreläggs Hanaskogs Gods (org. nr 

 att vidta följande försiktighetsmått: 

 Verksamheten ska bedrivas i enlighet med anmälan. 

 Vid mottagning av massor ska provtagning utföras. Analysrapporterna ska 

sparas för att på begäran kunna uppvisas för tillsynsmyndigheten.   

 Om föroreningshalten i massorna bedöms vara ringa eller mer krävs en anmälan till 

kommunen innan massorna får användas för anläggningsändamål.  

 

Beslutsmotivering 
Att använda schaktmassor i anläggningsandamål är resurseffektivt och bedöms vara förenligt 

med avfallstrappan, där återanvändning av resurser är högprioriterat. Det är dock viktigt att 

veta vilken typ av massor man tar emot för att försäkra sig om att de hanteras på rätt sätt och 

att markmiljön inte riskerar att förorenas.  

Den planerade verksamheten bedöms kunna ske utan betydande effekt för omgivningen. 
 
 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 

Den 22 januari tog miljöenheten emot en anmälan om miljöfarlig verksamhet på fastigheten 

. Anmälan gällde lagring av avfall samt återvinning av avfall för 

anläggningsändamål. Verksamhetsutövaren vill anlägga en grusplan där avfallsmassor kan 

lagras för att sedan användas i anläggningsändamål. Enligt anmälan bedöms 

föroreningsrisken vara mindre än ringa. 

 

Tillsynsmyndigheten har vid tidigare tillfällen varit på platsen och bedömer att det är en 

lämplig plats för verksamheten.  

 

Förslag till beslut har kommunicerats skriftligen till verksamhetsutövaren.  
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse miljöenheten, daterad den 31 januari 2019 

 Karta över området 
 

Beslutet skickas till: 

Hanaskogs Gods, Hanaskogs gård 2134, 289 50 Hanaskog. 
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§ 10 
 

Planeringsdokument för Tillsyns- och tillståndsnämnden 
2019 - 2022 
Dnr: TT 2019/00015 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

 Planeringsdokumentet för 2019 - 2022 antas.  

 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av ny mandatperiod finns det framtaget ett planeringsdokument som beskriver 

det uppdrag som är givet Tillsyns- och tillståndsnämnden. Dokumentet utgör därmed 

underlag för planering av nämndens verksamhet. 
 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Strategi och tillväxt, daterad den 21 februari 2019 

 Planeringsdokument för 2019 - 2022 
 
 

Beslutet skickas till: 

Mikael Torberntsson, samhällsbyggnadschef 

Jonas Rydberg, kommunchef 
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§ 11 
 

Intern kontrollplan 2019 
Dnr: TT 2019/00014 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

 Tillsyns- och tillståndsnämnden antar förslaget till intern kontrollplan 2019. 

 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 

Tillsyns- och tillståndsnämnden ska inför varje år anta en intern kontrollplan för att följa upp 

och säkerställa att nämndens verksamhet bedrivs effektivt och ändamålsenligt i enlighet med 

lagar, riktlinjer och politiska beslut. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Strategi och tillväxt, daterad den 21 februari 2019 

 Intern kontrollplan 2019 
 
 

Beslutet skickas till: 

Mikael Torberntsson, samhällsbyggnadschef 

Oscar Nilsson, ekonomichef 

Revisionen 

 
 
 

 

  



  

 

Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden 

2019-02-26 

Sida 9/12 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 12 
 

Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av 
garage/lagerbyggnad,  
Dnr: TT 2019/00016   |TT 2019-20 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

 Tillsyns- och tillståndsnämnden meddelar dispens från bestämmelserna om strandskydd 
för nybyggnad av garage och lager på fastigheten  i Östra Göinge kommun 
i enlighet med ansökan och därtill fogade handlingar. 

 Tomtplatsavgränsningen fastställs enligt bifogat beslutsunderlag.  

 

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. 18b § 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. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller 

vatten som grundas på skyddsbestämmelse i detta kapitel får därför inte gå längre än som 

krävs för att syftet med skyddet skall tillgodoses. 

Aktuell fastighet är delvis belägen inom område med förordnande om strandskydd längs 

Linebäcken. Nybyggnaden görs inom hemfridzonen, längre från bäcken än bostadshuset. 

Tillsyns- och tillståndsnämndens bedömer att marken inom fastigheten redan idag är 

ianspråktagen för bostadsändamål.  

Med beaktande av den utredning som presenterats i ärendet bedömer Tillsyns- och 

tillståndsnämnden att särskilda skäl anses föreligga enligt 7 kap. 18c § punkt 1 mb. Området 

har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 

syften. 

Den aktuella byggnaden bedöms inte innebära något ytterligare intrång i allmänhetens 

tillgång och nyttjande av markområdet enligt allemansrätten. Förutsättningarna för djur- och 

växtlivet bedöms inte förändras.  

Utifrån en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen bedöms det enskilda intresset i 

förevarande fall väga tyngre. 
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Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 

 

Sammanfattning av ärendet 

 ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnad av garage och lager på 

fastigheten  

 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Plan- och byggenheten, daterad den 21 februari 2019 
 Ansökan, inkommen den 21 januari 2019 
 Karta 1:20000, daterad den 8 februari 2019 
 Karta 1:2000, daterad den 8 februari 2019 
 Ortofoto 1:2000,  daterad den 8 februari 2019 
 Situationsplan 1:500, daterad den 21 januari 2019 

 Tomtplatsavgränsning 
 
 

Beslutet skickas till: 

 

Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöavdelningen, 205 15 MALMÖ 

Akten 
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§ 13 
 

Delegationsbeslut för redovisning i februari 2019 
Dnr: TT 2019/00001 

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 redovisas till 

nämnden varje månad. 
 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 7 februari 2019 

 Plan- och byggenhetens delegationsbeslut i januari 2019 

 Miljöenhetens delegationsbeslut i januari 2019 

 Räddningstjänstens delegationsbeslut i januari 2019 
 
 

 

  



  

 

Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden 

2019-02-26 

Sida 12/12 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 14 
 

Meddelande till Tillsyns- och tillståndsnämnden för 
redovisning i februari 2019 
Dnr: TT 2019/00003 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

 Redovisningen godkänns.  

 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 
 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 7 februari 2019 

 Länsstyrelsen beslutar att tillåta ingrepp i fornlämning , inkommen den 

21 januari 2019 

 Länsstyrelsen beslutar att upphäva det överklagade beslut Gyvik 1:61, inkommen den 

5 februari 2019 

 Länsstyrelsen beslutar att avslå överklagande av beslut om tillsynsavgift Lejonet 3, 

inkommen den 20 februari 2019 

 Länsstyrelsen beslutar att upphäva det överklagade beslutet Degeln 3, inkommen den 

20 februari 2019 

 Länsstyrelsen beslutar att lämna bidrag till Frännarpsristningen  inkommen 

den 15 februari 2019 
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