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Tid och plats: 

 

Tisdag den 22 oktober 2019, klockan 9:00–11:00, Mötesrum Kräbbleboda 

Beslutande ledamöter: Andréas Söderlund (M), ordförande 

Therese Svensson Collin (C) 

Stefan Mellblom (M) 

Patrik Thygesson (M) 

Lena Svensson, tjänstgörande ersättare (S) 

Christian Karlsson (S) 

Göte Färm (SD) 

  

Ersättare: Tom de Corbin Elliott (C) 

Johan Holgersson (S) 

Mikael Christersson (SD) 

  

Övriga närvarande: Mikael Torberntsson, samhällsbyggnadschef 

Elin Lindblom, miljö- och hälsoskyddsinspektör (§ 51) 

Johan Elofsson, byggnadsinspektör (§§ 51-55) 

Madeleine Broddén, byggnadsinspektör (§§ 55-57) 

Emelie Nilsson, nämndsekreterare 

  

Justerare Patrik Thygesson (M) 

  

Justeringens utförande Torsdag den 24 oktober 2019 i kommunhuset, Broby 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

51 - 57 

  

Sekreterare Emelie Nilsson 

  

Ordförande Andréas Söderlund (M) 

  

Justerare Patrik Thygesson (M) 
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Anslag om justering 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Tillsyns- och tillståndsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-10-22 

Datum då anslaget sätts upp 2019-10-25 

Datum då anslaget tas ned 2019-11-16 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 

 

Emelie Nilsson 
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Information 
 

 

Genomgång av pågående ärenden 
Johan Elofsson, byggnadsinspektör, ger nämnden en uppdatering om de pågående ärendena 

om strandskyddsdispenser som nämnden har beslutat i. 

 

 

Ovårdade tomter 
Byggnadsinspektör Madeleine Broddén informerar hur arbetet med ovårdade tomter fortgår 

och ger uppdatering om de pågående ärendena. Det är ett långsiktigt arbete för att få resultat. 

 

 

Delegationsordning 
Mikael Torberntsson, samhällsbyggnadschef, förklarar vad delegationsordningen innebär och 

varför vi har den. Med Göingemodellen har kommunen en långtgående delegation som rör 

frågorna i vardagen medan frågor som är av strategisk- och långsiktig karaktär behandlas av 

politikerna. 

 

 

Information från samhällsbyggnadschef 
Miljö- och hållbarhet 
Informerar om enheten miljö- och hållbarhets arbete med att möta tillsynsplanen och aktuell 

personalsituation. 

 
Ny organisation 
Kommunen håller på att arbeta fram en ny organisation som är tänkt att träda i kraft vid 

årsskiftet 19/20. 

 

Nytt kommunhus 
En extern projektchef har upphandlats och kommer att arbeta med en intern projektledare och 

projektgrupp från kommunen. 
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§ 51 
 

Anmälan om miljöfarlig verksamhet gällande 
metallbearbetning på Färe 3 
Dnr: TT 2019/00056  | 2019-483 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

 Swedish Powertrain Techcenter AB, (org. nr. ), med verksamhet på 

fastigheten Färe 3, inplaceras enligt 18 kap. 8 § verksamhetskod 34.80C 

miljöprövningsförordningen (2013:251). 

 Avgiften för verksamhetskoden 34.80C punkt 3 är fastställd av Kommunfullmäktige 

(KF 2019-09-26, § 80) till avgiftsklass 7. Kostnadsfaktorn (K) är fastställd till 1000 kr 

från och med 2020-01-01. Avgiften kommer att tas ut först 2020.  

 Med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) föreläggs Swedish Powertrain 

Techcenter AB, (org. nr. ), att vidta följande försiktighetsmått: 

 Verksamheten ska bedrivas i enlighet med anmälan daterad 2019-09-16. 

 Kemikalier ska förvaras i sekundärt skydd eller i invallning som är tätt och 

beständigt mot det aktuella ämnet, samt rymmer hela den största behållarens 

volym plus 10 procent av resterande behållares totala volym.  

 Betydande ändring av verksamheten skall anmälas till Tillsyns- och 

tillståndsnämnden. 
 

Beslutsmotivering 
Enligt 18 kap. 8 § verksamhetskod 34.80C miljöprövningsförordningen (2013:251) är en 

anläggning med maskinell metallbearbetning där det finns en total tankvolym för skärvätskor, 

processoljor och hydrauloljor i maskinerna mer än en kubikmeter anmälningspliktig.  

Föreslagna försiktighetsmått bedöms tillräckliga för att verksamheten ska uppnå miljöbalkens 

krav.  
 
 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och hållbarhet genomförde en bokad miljötillsyn på verksamheten den 7 maj 2019. 

Inspektionen resulterade i att tillsynsmyndigheten uppmanade verksamheten att lämna in en 

anmälan om miljöfarlig verksamhet.  

 

Den 16 september 2019 tog miljö- och hållbarhet emot en anmälan om miljöfarlig 

verksamhet gällande metallbearbetning med en total tankvolym för skärvätskor, processoljor 

och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än en kubikmeter. Bifogat till 

anmälan fanns ett förslag till egenkontrollprogram. 

Verksamheten har kommunicerats skriftligen den 3 oktober 2019.  
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse miljö- och hållbarhet, daterad den 3 oktober 2019 

 Förslag till egenkontrollprogram, inlämningsdatum den 16 september 2019 

 Översiktskarta 
 
 

Beslutet skickas till: 

Swedish Powertrain Techcenter AB, Att: , Bygatan 17, 289 71 Sibbhult 
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§ 52 
 

Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av 
nätstation på  inom strandskyddsområde i Östra 
Göinge kommun 
Dnr: TT 2019/00059  | TT 2019-000210 

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 vid 

Tydingesjön. Tillsyns- och tillståndsnämnden bedömer att 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 § punkt 1, 4 och 5 mb. 

1. Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften. 4. Ansökan avser utvidgning av pågående verksamhet, utvidgningen 

kan inte ske utanför området. 5. Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget 

allmänt intresse som inte kan ske utanför området. Den aktuella nätstationen bedöms inte 

innebära något intrång i allmänhetens tillgång och nyttjande av markområdet vid 

Tydingesjön. Förutsättningarna för djur- och växtlivet bedöms inte förändras. 
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Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 

E.ON Elnät Sverige AB ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation på 

fastigheten  
 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse plan- och byggenheten, daterad den 3 oktober 2019 
 Ansökan, daterad den 11 september 2019 
 Karta 1:10000, daterad den 11 september 2019 
 Situationsplan 1:400, daterad den 11 september 2019 
 Foto, daterad den 11 september 2019 

 
 

Beslutet skickas till: 

E.On Energidistribution AB, Att: , Box 233, 281 23 Hässleholm 

Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö 

Akten 
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§ 53 
 

Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av 
enbostadshus med uterum på  inom 
strandskyddsområde i Östra Göinge kommun 
Dnr: TT 2019/00058  |  TT 2019-000219 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

 Tillsyns- och tillståndsnämnden meddelar dispens från bestämmelserna om strandskydd 
för tillbyggnad av enbostadshus med uterum 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. 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. 

En del av aktuell fastighet är belägen inom område med förordnande om strandskydd längs 

Bivarödsån. Strandskyddslinjen som anges som flytande går idag rakt genom bostadshuset. 

Tillbyggnaden görs inom hemfridzonen. Tillsyns- och tillståndsnämnden bedömer att den del 

av marken inom fastigheten där bostadshuset ligger redan idag är ianspråktagen för 

bostadsändamål. Del av fastigheten föreslås utgöra tomtplats enligt bifogad karta. 

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

tillståndsnämnden att särskilda skäl anses föreligga enligt 7 kap. 18c § punkt 1 och 2 mb. 1. 

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

strandskyddets syften. 2. Området är väl avskilt från stranden genom väg, järnväg, 

bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering 
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Den aktuella tillbyggnaden 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. 
 
 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 

 ansöker om strandskyddsdispens för tillbyggnad av enbostadshus med 

uterum på fastigheten  

 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse plan- och byggenheten, daterad den 3 oktober 2019 
 Ansökan, daterad den 20 september 2019 
 Karta 1:20000, daterad den 3 oktober 2019 
 Karta 1:5000, daterad den 3 oktober 2019 
 Tomtplats, daterad den 3 oktober 2019 
 Situationsplan, daterad den 20 september 2019 

 
 

Beslutet skickas till: 

 

Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö 

Akten 
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§ 54 
 

Delegationsbeslut för redovisning i oktober 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 och strategi, daterad den 3 oktober 2019 

 Plan- och byggenhetens delegationsbeslut i september 2019 

 Miljöenhetens delegationsbeslut i september 2019 

 Stabens delegationsbeslut i september 2019 

 Räddningstjänstens delegationsbeslut i oktober 2019 
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§ 55 
 

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

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

 Redovisningen godkänns.  

 
 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden  

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab och strategi, daterad den 3 oktober 2019 

 Länsstyrelsen beslutar att överpröva strandskyddsdispens på fastigheten  

inkommen den 19 september 2019 

 Länsstyrelsen beslutar att ej överpröva strandskyddsdispens på fastigheten  

 inkommen den 9 oktober 2019 

 Länsstyrelsen upphäver det överklagande beslutet om bygglov för enbostadshus på 

fastigheten , inkommen den 10 oktober 2019 
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§ 56 
 

Stadigvarande serveringstillstånd, Knislinge Pizzeria 
Dnr: TT 2019/00043 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

 Knislinge Pizzeria HB, ), beviljas tillstånd att till allmänheten 

servera vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker på Knislinge Pizzeria, Brogatan 2 

B, 289 33 Knislinge. Serveringstillståndet gäller i restaurangen och på uteservering 

året runt med serveringstid klockan 11:00–01:00.  

(8 kap. 2 § alkohollagen) 

 
 

Beslutsmotivering 
Med hänvisning till nedanstående utredning, samtal med sökanden under  

utredningens gång, tidigare besök på Knislinge Pizzeria i Knislinge, 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 

Knislinge Pizzeria HB har ansökt om tillstånd att servera vin, starköl och andra jästa 

alkoholdrycker på Knislinge Pizzeria. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt. 
 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab och strategi, daterad den 4 oktober 2019 

 Utredning Hässleholm, daterad den 3 oktober 2019 

 Serveringsutrymme 
 
 

Beslutet skickas till:  

Knislinge Pizzeria HB, Hässleholm, Polisen, Länsstyrelsen, Folkhälsomyndigheten 
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§ 57 
 

Revidering av Tillsyns- och tillståndsnämndens 
delegationsordning, 2019-10-22 
Dnr: TT 2019/00004 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

 Förslaget till reviderad delegationsordning, daterat den 4 oktober 2019, antas. 

 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 

Tillsyns- och tillståndsnämnden reviderar delegationsordningen i enlighet med ett antal 

förslag som förvaltningen tagit fram. 

 

Personuppgiftshantering 

 

Konsekvensbedömning avseende dataskydd 

En ny punkt behöver läggas till avsnittet om personuppgiftshantering. Ibland bestämmer sig 

en myndighet för att behandla personuppgifter på ett sätt som sannolikt kan innebära risk för 

de fysiska personer vars uppgifter myndigheten behandlar eller ska behandla. Det kan handla 

om att flera myndigheter ska samsas om samma system och det finns en viss risk att en 

myndighet då får tillgång till personuppgifter från den andra myndigheten utan att den ska ha 

det. I det läget ska myndigheten i en konsekvensbedömning värdera risken, konsekvenserna 

av behandlingen och hur risken ska förebyggas. Det är rimligt att verksamhetsområdeschefen 

får delegation att fastställa förslaget till konsekvensbedömning, då andra beslutspunkter har 

lagts på denna nivå. 

 

Begäran om förhandssamråd 

En ytterligare ny punkt behöver läggas till. Enligt artikel 36 i GDPR ska en myndighet, om 

den bedömer att risken kvarstår efter ovanstående konsekvensbedömning, begära 

förhandssamråd hos tillsynsmyndighet, vilket i Sverige är Datainspektionen. 

Datainspektionen kan i förhandssamrådet ge råd till myndigheten om behandlingen bedöms 

strida mot GDPR, och även förbjuda behandlingen. Även här bör verksamhetsområdeschef 

ha beslutanderätten att göra denna begäran. 

 

 

Sanktionsavgifter enligt livsmedelslagen 

Enligt 23 § livsmedelsförordningen ska den kommunala nämnden med ansvar för miljö- och 

hälsoskydd ta emot registreringar av livsmedelsanläggningar, om det inte föreskrivs att 

exempelvis Livsmedelsverket ska göra det. 
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En kommunal hälsoskyddsnämnd ska enligt 39 c § livsmedelsförordningen utfärda en 

sanktionsavgift mot den som inte har registrerat sin livsmedelsanläggning hos nämnden. 

Sanktionsavgiften varierar mellan 2 500 kr och 75 000 kr som högst beroende på 

omständigheterna. Sanktionsavgiften tillfallaren staten. 

 

Det finns inget principiellt skäl till att en sanktionsavgift inom livsmedelsområdet ska ligga 

på nämndsnivå då det är en enkelt avhjälpt åtgärd. Miljöchef blir delegat med nämndens 

ordförande som ersättare.  

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab och strategi, daterad den 4 oktober 2019 

 Förslag till reviderad delegationsordning, daterad den 4 oktober 2019 
 
 

Beslutet skickas till: 

Hemsida 
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