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Tid och plats:

Tisdag den 25 juni 2019, klockan 9:00–11.30, Snapphaneskolan, Knislinge

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:

Tom de Corbin Elliott (C)
Jonas Gustafsson (KD)
Lena Svensson (S)
Johan Holgersson (S)

Övriga närvarande:

Mikael Torberntsson, samhällsbyggnadschef
Andréa Raivander, miljöchef
Elin Lindblom, miljö- och hälsoskyddsinspektör
Jonas Juhlin, VA-inspektör

Justerare

Göte Färm (SD)

Justeringens utförande

Fredag den 28 juni 2019 i kommunhuset, Broby
Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla.
Paragrafer

Underskrifter:

Justerandes sign.

Sekreterare

Emelie Nilsson

Ordförande

Andréas Söderlund (M)

Justerare

Göte Färm (SD)

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

Tillsyns- och tillståndsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-06-25

Datum då anslaget sätts upp

2019-06-28

Datum då anslaget tas ned

2019-07-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Stab

Underskrift

Emelie Nilsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 32

Föreläggande om åtgärd på
Dnr: TT 2019/00036

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut
-

Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutar att vitesförelägga
,
(person.nr.
), att på sin fastighet,
, vidta samt
utföra följande åtgärder och försiktighetsmått vid bortforsling, uppsamling samt
omhändertagande av fordon, drivmedel och oljor:

− Att till Tillsyns-och tillståndsnämnden senast den 30 augusti 2019 inkomma med
redovisning av att fordonen bortforslats.
− Att vid upptäckt om läckage omedelbart ta kontakt med Miljö- och hållbarhet för att
rapportera detta samt utföra nödvändiga saneringsåtgärder.
− Inkomma med en redovisning för vart fordon, drivmedel och oljor har lämnats samt
dokumentation för mottagning av dessa.
Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutar även att påföra fastighetsägaren ett vite på 50 000 kr
om han inte utfört ovanstående inom föreskriven tid.

Beslutsmotivering

Eftersom fastighetsägaren flera gånger uppmanats att vidta åtgärder men inte gjort något ser
Miljö- och hållbarhet ingen annan möjlighet annat än att förena föreläggande med vite.
Beslutet är taget med stöd av 2 kap, 26 kap. 9 och 21 § samt 9 kap. miljöbalken (1998:808).
Beslutet är fattat enligt Tillsyns- och tillståndsnämndens delegationsordning kap. 2 punkt 3.

Beslutsnivå

Tillsyns- och tillståndsnämnden

Sammanfattning av ärendet

Miljö- och hållbarhet fick 2018-08-21 in ett klagomål angående ett stort antal skrotbilar som
står uppställda på ovan nämnda fastighet. Dessa ska ha stått där under flera års tid.
Inspektörer från Miljö- och hållbarhet besökte platsen 2018-08-28, och påträffade då mellan
20 -30 bilar uppställda överallt på fastigheten.
Bilarna var av äldre typ och var i ganska dåligt skick. Det var oklart om oljor och drivmedel
hade tömts eller tagits omhand. Tunnor med okänt innehåll påträffades också. Dessa
förvarades utomhus stående direkt på marken.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och hållbarhet skrev ett föreläggande till fastighetsägaren om att åtgärda situationen
2018-08-30.
Platsbesök har gjorts vid flera tillfällen under 2019 då även fastighetsägaren själv varit med.
Denne säger sig ha förstått vad som förväntats av honom samt har sagt sig vara villig att
forsla bort bilarna. Fastighetsägaren har fått ytterligare anstånd med att åtgärda situationen
flera gånger.
Dock har väldigt lite hänt trots påtryckningar från tillsynsmyndighetens sida.
Fastighetsägaren har meddelats att han riskerar vite.

Beslutsunderlag
−
−
−
−
−

Tjänsteskrivelse Miljö- och hållbarhet, daterad den 4 juni 2019
Miljö- och hållbarhets platsbesök, daterat den 27 maj 2019
Miljö- och hållbarhets platsbesök, daterat den 9 april 2019
Miljö- och hållbarhets tjänsteskrivelse (föreläggande), daterat den 30 augusti 2018
Miljö- och hållbarhets platsbesök, daterat den 28 augusti 2018

Beslutet skickas till:

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 33

Anmälan om miljöfarlig verksamhet gällande lagring och
bearbetning av träbränsleaska på Boalt 3:77
Dnr: TT 2019/00035

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut

− Askungen Vital AB (org. nr.
), med verksamhet på fastigheten Boalt
3:77, inplaceras enligt 29 kap. 41 § verksamhetskod 90.110C punkt 1
miljöprövningsförordningen (2013:251).
− Avgiften för verksamhetskoden 90.110C punkt 1 är fastställd av Kommunfullmäktige
(KF 2016-10-27, § 96) till 10 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 Askungen Vital AB (org. nr.
) att vidta
följande försiktighetsmått:
-

Verksamheten ska bedrivas i enlighet med anmälan.

-

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.

-

Bullernivåerna utomhus vid närmsta bostadshus får inte överstiga
Naturvårdsverkets riktvärden för industribuller, angivna i Vägledning om
industri- och annat verksamhetsbuller, rapport 6538 s. 8.

-

Dammbekämpning på verksamhetsområdet samt på transportvägar ska utföras
så snart behov föreligger.

-

Lakvatten från verksamheten får inte nå dag- och spillvattennätet.

-

Betydande ändring av verksamheten ska anmälas till Tillsyns- och
tillståndsnämnden.

Beslutsmotivering

Vid virkesuttag från skogen förs viktiga näringsämnen bort och risken för sänkt pH i
skogsmarken ökar. Genom att bearbeta eldningsaska och sprida den i skogen, kan dessa
näringsämnen återföras samtidigt som det bidrar till ett ökat pH. Detta innebär att kretsloppet
sluts och är något som Skogsstyrelsen har rekommenderat sedan 1998. Den anmälda
verksamheten bedöms därför vara positiv ut ett miljöperspektiv.
Verksamheten kommer bedrivas på en plats som är omringad av växtlighet, vilket ger ett
naturligt insynsskydd och bullerdämpning. Närmsta permanentboende ligger mer än 100
meter från lagringsytan. Inom 60 meters avstånd ligger ett fritidshus. Ingen av dessa
byggnader kommer ha direkt insyn över lagringsytan.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Enligt verksamhetskod 90.110C punkt 1, 29 kp. 41§ miljöprövningsförordningen (2013:251)
gäller det anmälningspliktig för att yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom mekanisk
bearbetning, om den tillförda mängden avfall är högst 10 000 ton per kalenderår.
Angivna försiktighetsmått bedöms vara rimliga och tillräckliga för att verksamheten ska
kunna leva upp till de lagkrav som återfinns i miljöbalken och följdlagstiftning.

Beslutsnivå

Tillsyns- och tillståndsnämnden

Sammanfattning av ärendet

Den 22 maj 2019 tog miljö- och hållbarhet emot en anmälan om miljöfarlig verksamhet från
Askungen Vital AB. Anmälan gällde lagring och beredning av icke-farligt avfall i form av
träbränsleaska för att återföra askan till skogen. Det kommer röra sig om ca 2000-2500 ton
aska per år. För att askan ska kunna återföras till skogen måste den härdas för att få lägre pH
och konduktivitet. Den blir då mindre reaktiv. Lagringen måste ske i tre månader för att
härdningsprocessen ska uppnå önskat material. Innan askan sedan återförs till skogen krossas
den med krosskopa på en hjullastare och siktas, så att den får rätt fraktionsstorlek och
konsistens. Vatten tillsätts dels för att motverka damning, men också för att torr aska riskerar
att blästra och skada trädens bark.
Till ansökan har en sammanställning över undersökningar bifogats. Dessa undersökningar
visar att utlakningen av metaller från eldningsaska är liten och inga negativa effekter för
miljön har kunnat påvisas vid dessa undersökningar.
Miljö- och hållbarhet har gjort ett platsbesök på fastigheten. Lagrings- och krossningsytan är
en 2000 m2 stor asfalterad yta utan dagvattenbrunnar. Runt omkring är det mycket växtlighet
som minimerar insyn för närboende och dämpar eventuellt buller.
Verksamhetsutövaren, fastighetsägaren, Skåne Blekinge Vattentjänst AB och
fastighetsägaren till
har kommunicerats skriftligen om förslaget till beslut.
Den 20 juni 2019 lämnade Skåne Blekinge Vattentjänst AB in följande yttrande:
− ”Avledning av dagvatten från lagringen av aska får ej ske till dammarna som tillhör
reningsverket, till dagvattennätet eller spillvattennätet.
− Om problem med damning uppstår ska detta åtgärdas.”
Till yttrandet bifogades en karta över området där dag- och spillvattenbrunnar fanns med.
Miljö- och hållbarhet besökte platsen på nytt den 18 juni 2019. Vid besöket konstaterades att
inom den del av fastigheten som verksamheten ska bedrivas finns det inte dag- eller
spillvattenbrunnar. Marklutningen på platsen är i söderriktning. Mellan upplagsplatsen och de
brunnar som finns i riktning med lutningen finns en gräsyta där lakvatten kan infiltrera.
Miljö- och hållbarhet bedömer därför att det inte är någon risk för att lakvattnet når
reningsdammarna eller dag- och spillvattennätet. Ett villkor gällande lakvatten har dock lagts
till i tjänsteskrivelsen.
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
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Vad gäller damningsproblematiken har ett villkor angående detta redan föreslagits i
tjänsteskrivelsen.

Beslutsunderlag

− Tjänsteskrivelse Miljö- och hållbarhet, daterad den 3 juni 2019
− Platsbesök, daterat den 3 juni 2019
− Yttrande från Skåne Blekinge Vattentjänst AB samt bifogad karta, daterat den 17 juni
2019
− Platsbesök, daterat den 18 juni 2019
− Karta

Beslutet skickas till:
Askungen Vital AB, Box 16, 285 21 Markaryd
Boalt Terminal AB, Ekeröd 1257, 289 94 Glimåkra
Skåne Blekinge Vattentjänst AB, matilda.johansson@sbvt.se

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 34

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Dnr: KS 2019/00948

Tillsyns- och tillståndsnämndens förslag till Kommunstyrelsen:

− Tillsyns- och tillståndsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att fastslå timtaxan för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken till 1000 kr, med möjlighet till årlig
uppräkning av prisindex för kommunala verksamheter (PKV).
− Bifogad taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken antas.

Beslutsmotivering

I framräkningen av den nuvarande timtaxan för tillsyn enligt miljöbalken saknas flera poster
som enligt lagstiftningen får räknas med för att få den täckningsgraden som lagen tillåter.
Tillsynsuppdraget är till största delen lagstadgad och kan inte prioriteras bort. Kostnader som
inte täcks med avgifter måste därför finansieras med skattemedel. Om varken kommunbidrag
eller kommunens taxa medger kostnadstäckning skapas ett underskott i verksamheten.
SKL har ett arbetsverktyg för framräkning av taxor för tillsyn enligt miljöbalken vilket
underlättar för kommuner att ta fram en taxa som är korrekt, baserat på lagstiftningen och på
den enskilda kommunens verkliga kostnader. Det är detta verktyg som har använts för att få
fram förslaget. Enligt uträkningen krävs 1000 kr i timavgift för att täcka kostnaderna för
myndighetsutövning. I verktyget föreslås en schablon för handläggningstid om 60% av den
aktiva arbetstid, d.v.s. när semestrar och annan frånvaro, sammanlagt ca 400 timmar, är
borträknade från årsarbetstiden om ca 2000 timmar. Små kommuner har dock svårare att
uppnå denna nivå då varje handläggare behöver tid för att upprätthålla kompetens inom
många olika branscher. Flera andra parametrar påverkar den handläggningstid som finns
tillförfogande, t.ex. tillgång till administrativt stöd, fungerande IT-miljö och digitala tjänster,
personalomsättning, om personal arbetar deltid, samt övriga uppdrag som tilldelas enheten
såsom hantering av remisser, uppföljning av NKI, deltagande i kommunövergripande
processer och liknande. I Östra Göinge kommun beräknas en genomsnittlig handläggare
kunna arbeta 850 timmar per år med myndighetsutövning.
Omfattande ändringar i lagstiftning har skett sedan den nu gällande taxan togs fram vilket
innebär att den är föråldrad och behöver uppdateras för att följa nu gällande lagstiftning.
Ändringar i miljöprövningsförordning (2013:251) har införts som gäller från och med 201808-15. Ändringar i förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken (FAPT) införs 2019-01-01. Ändringar i Industriutsläppsförordningen (2013:250)
började gälla från och med 2018-07-02.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanfattning av ärendet

Omfattande ändringar har skett i lagstiftning sedan den nu gällande taxan togs fram och den
är därmed föråldrad. Syftet med SKL:s nya modell för taxa för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken är att den ska vara enklare att förstå för verksamheter och för myndigheter och
bidra till större jämförbarhet och rättssäkerhet mellan olika myndigheter. För mindre
verksamheter finns en större följsamhet mot kommunens egna behov av prioriteringar.

Beslutsunderlag

− Tjänsteskrivelse Miljö- och hållbarhet, daterad den 11 juni 2019
− Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, daterad den 11 juni 2019

Beslutet skickas till:
Andréa Raivander, miljöchef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 35

Beslut att ändra taxan med avseende nya Tobakslagen (SFS
2018:2088)
Dnr: KS 2019/00943

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut
-

-

Göra förändringar i taxa miljöbalken KFS nr 82 för tillsyn och prövning enligt
Tobakslagen som föreslås i beslutsunderlaget Taxa för prövning och tillsynenligt Lag
om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088).
Taxan gäller från den 1 juli 2019.

Beslutsmotivering

Den 1 juli träder den nya tobakslagen i kraft (SFS 2018:2088). Detta innebär att Tobakslagen
(1993:581) ersätts. Detta betyder att prövning och tillsyn måste revideras.
Bedömningen av tillsynstid har även utgått ifrån SKLs rekommendationer.
Enligt KFS nr 82 2 § är det, möjligt att:
Tillsyns- och tillståndsnämnden får om ändringar vidtas i miljöbalkens bilagor eller i
förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd göra motsvarande
ändring i bilagor till denna taxa. Likaså beträffande förändringar i Strålskyddslagen
(1988:220), Lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) och Tobakslagen
(1993:581) med tillhörande förordningar eller föreskrifter.

Beslutsnivå

Tillsyns- och tillståndsnämnden

Sammanfattning av ärendet

Lagrummet för tobak (SFS 2018:2088) kommer att förändras från och med den 1 juli 2019.
På grund av detta måste uppdatering av taxan ske.

Beslutsunderlag

− Tjänsteskrivelse Miljö- och hållbarhet, daterad den 11 juni 2019
− Taxa för prövning och tillsynenligt Lag om tobak och liknande produkter (SFS
2018:2088)

Beslutet skickas till:
Andréa Raivander, miljöchef
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 36

Delegationsbeslut för redovisning i juni 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 14 juni 2019
Plan- och byggenhetens delegationsbeslut i maj 2019
Miljöenhetens delegationsbeslut i maj 2019
Räddningstjänstens delegationsbeslut i maj 2019

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 37

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

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut
−

Redovisningen godkänns.

Beslutsnivå

Tillsyns- och tillståndsnämnden

Beslutsunderlag

− Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 14 juni 2019
− Överklagande av bygglov på
, inkommen den 3 juni 2019
− Länsstyrelsen beslutar att avsluta överprövning av strandskyddsdispens på
inkommen den 29 maj 2019

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

