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Tisdag den 26 november 2019, klockan 9:00–10:50, Mötesrum Kräbbleboda 

Beslutande ledamöter: Andréas Söderlund (M), ordförande 

Tom de Corbin Elliott (C), tjänstgörande ersättare 

Stefan Mellblom (M) 

Patrik Thygesson (M) 

Kristin Johansson (S) 

Christian Karlsson (S) 

Göte Färm (SD) 

  

Ersättare: Johan Ekstrand (M) 

Johan Holgersson (S) 

Mikael Christersson (SD) 

  

Övriga närvarande: Mikael Torberntsson, samhällsbyggnadschef  

Elin Lindblom, miljö- och hälsoskyddsinspektör (§§ 58-61) 

Johan Elofsson, byggnadsinspektör 

Emelie Nilsson, nämndsekreterare 

  

Justerare Kristin Johansson (S) 

  

Justeringens utförande Torsdag den 28 november 2019 i kommunhuset, Broby 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 
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Sekreterare Emelie Nilsson 

  

Ordförande Andréas Söderlund (M) 

  

Justerare Kristin Johansson (S) 
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Anslag om justering 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Tillsyns- och tillståndsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-11-26 

Datum då anslaget sätts upp 2019-11-28 

Datum då anslaget tas ned 2019-12-20 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 

 

Emelie Nilsson 
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Information 
 

 

Uppföljning av tillsynsplan: Livsmedelslagen och miljöbalken t.o.m. 
november 2019 
Mikael Torberntsson, samhällsbyggnadschef, ger en uppföljning av miljöenhetens arbete 

avseende tillsynsplanen. 

 

 

Uppföljning av tillsynsplan: Serveringstillstånd 
Tillståndsinspektörerna Mari-Lilja White och Emma Noble redovisar en uppföljning av 

serveringstillstånden som hanterats under året och förklarar vad den inre- och yttre kontrollen 

av tillståndshavarna innebär. 

 

 

Uppföljning av tillsynsplan: Brandfarliga och explosiva varor 
Jonas Nilsson, brandingenjör, ger en uppföljning av tillsynsplanen avseende brandfarliga och 

explosiva varor och redogör hur många tillstånd som hanterats och att tillsynsplanen följts. 

 

 

Ekonomisk redovisning 
Mattias Larsson, ekonomichef, ger en redovisning av kommunens ekonomi. 

 

 

Information från samhällsbyggnadschef 
Miljö- och hållbarhet 
Mikael Torberntsson informerar om miljöenhetens personalsituation och hur de arbetar med 

att komma ifatt med tillsynsplanen.  

 

Ny organisation 
Kommunen håller fortfarande på att arbeta med att få fram den nya organisationen som ska 

gälla från årsskiftet 19/20. 

 

Nytt kommunhus 
Arbetet med kommunhuset fortgår, för närvarande pågår geotekniska undersökningar. Syftet 

med undersökningarna är att fastställa jord-, berg- och grundvattenförhållanden. 
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§ 58 
 

Anmälan om miljöfarlig verksamhet gällande lagring av icke-
farligt avfall på Kviinge 4:25 
Dnr: TT 2019/00065   | 2019-540 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

 Skåne Blekinge Vattentjänst AB, (org. nr. ), med verksamhet på 

fastigheten Kviinge 4:25, inplaceras enligt 29 kap. 49 § verksamhetskod 90.40C 

miljöprövningsförordningen (2013:251). 

 Avgiften för verksamhetskoden 90.40C är fastställd i taxa av Kommunfullmäktige 

(KF 2019-10-24, § 98), till avgiftsklass (AF) 12. Taxan börjar gälla 2020-01-01. 

Kostandsfaktorn (K) är från och med 2020-01-01 fastställd till 1000 kr. Avgiften 

kommer att tas ut först 2020. 

 Med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) föreläggs Skåne Blekinge 

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

 Verksamheten ska bedrivas i enlighet med anmälan. 

 Om föroreningshalten i schaktmassorna bedöms vara ringa eller mer skall 

anmälan lämnas in till Tillsyns- och tillståndsnämnden innan massorna får 

återanvändas för anläggningsändamål.  

 Vid behov av arbete utöver 7-16 mån-fre ska tillsynsmyndigheten kontaktas i 

förväg.  

 Betydande ändring av verksamheten skall anmälas till Tillsyns- och 

tillståndsnämnden.  
 

Beslutsmotivering 
Enligt 29 kap. 49 § punkt 1 miljöprövningsförordningen (2013-251) är det anmälningspliktigt 

att lagra icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något 

tillfälle över mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- 

och anläggningsändamål.  

 

Tillsynsmyndigheten bedömer att lokaliseringen för verksamheten är lämplig samt att 

föreslagna försiktighetsmått är tillräckliga för att verksamheten ska följa de lagar och krav 

som finns i miljöbalken och dess följdlagstiftning. 

 
 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 

Den 25 oktober 2019 tog Tillsyns- och tillståndsnämnden emot en anmälan om miljöfarlig 

verksamhet gällande lagring av icke-farligt avfall på fastigheten Kviinge 4:25. Sökande är 

Skåne Blekinge Vattentjänst AB. Lagringen gäller permanent upplag som ska användas vid 

anläggningsarbete i form av planerade arbeten för nyanläggning eller omläggning av VA-
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ledningar, men även vid akuta arbeten vid vatten- och avloppsläckor. Enligt anmälan kommer 

endast icke-förorenade massor att lagras. Om schaktmassor eller asfalt bedöms vara 

förorenade, ska tillsynsmyndigheten kontaktas för diskussion om åtgärd. Asfalt kommer att 

testas med indikatorfärg avseende PAH-innehåll.  

 

Platsen där verksamheten föreslås lokaliseras ligger 150 meter från närmsta bostad, är 

inhägnat och låsbart för att hålla obehöriga ute.  

Arbetstider för verksamheten är främst mån-fre klockan 7-16, vilket minimerar risken för 

bullerstörning från transporter, lastning och lossning. Vid akuta arbeten på VA-nätet kan 

behov finnas för att utföra arbete utanför ordinarie arbetstid.  

 

I anmälan förslås rutiner för egenkontroll för att säkerställa att endast icke-förorenade 

schaktmassor lagras på platsen. Rutinerna innefattar checklistor för att fastställa eventuell 

misstanke om förorening, att provtagning sker av person med kunskap, analyser utförs av 

ackrediterat laboratorium och resultatet jämförs med riktvärden för mindre än ringa risk, 

Naturvårdsverkets handbok 2010:1, Återvinning av avfall i anläggningsarbete. Om någon 

parameter skulle överskrida nivån för mindre än ringa risk, är rutinen att göra en anmälan om 

återvinning av icke-farligt avfall i anläggningsändamål till miljö-och hållbarhet. 

 

Verksamheten har kommunicerats skriftligen den 6 november 2019. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse miljö- och hållbarhet, daterad den 6 november 2019 

 Översiktskarta, daterad den 25 oktober och 26 november 2019 
 
 

Beslutet skickas till: 

Skåne Blekinge Vattentjänst AB, Bruksgatan 1A, 295 31 Bromölla 
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§ 59 
 

Anmälan om miljöfarlig verksamhet gällande lagring av icke-
farligt avfall på Knislinge 39:6 
Dnr: TT 2019/00066   | 2019-539 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

 Skåne Blekinge Vattentjänst AB, (org. nr. ), med verksamhet på 

fastigheten Knislinge 39:6, inplaceras enligt 29 kap. 49 § verksamhetskod 90.40C 

miljöprövningsförordningen (2013:251). 

 Avgiften för verksamhetskoden 90.40C är fastställd i taxa av Kommunfullmäktige 

(KF 2019-10-24, § 98), till avgiftsklass (AF) 12. Taxan börjar gälla 2020-01-01. 

Kostandsfaktorn (K) är från och med 2020-01-01 fastställd till 1000 kr. Avgiften 

kommer att tas ut först 2020. 

 Med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) föreläggs Skåne Blekinge 

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

 Verksamheten ska bedrivas i enlighet med anmälan. 

 Om föroreningshalten i schaktmassorna bedöms vara ringa eller mer skall 

anmälan lämnas in till Tillsyns- och tillståndsnämnden innan massorna får 

återanvändas för anläggningsändamål.  

 Vid behov av arbete utöver 7-16 mån-fre ska tillsynsmyndigheten kontaktas i 

förväg.  

 Betydande ändring av verksamheten skall anmälas till Tillsyn- och 

tillståndsnämnden. 
 

Beslutsmotivering 
Enligt 29 kap. 49 § punkt 1 miljöprövningsförordningen (2013-251) är det anmälningspliktigt 

att lagra icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något 

tillfälle är över mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- 

och anläggningsändamål.  

 

Tillsynsmyndigheten bedömer att lokaliseringen för verksamheten är lämplig samt att 

föreslagna försiktighetsmått är tillräckliga för att verksamheten ska följa de lagar och krav 

som finns i miljöbalken och dess följdlagstiftning. 

 
 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 

Den 25 oktober 2019 tog Tillsyns- och tillståndsnämnden emot en anmälan om miljöfarlig 

verksamhet gällande lagring av icke-farligt avfall på fastigheten Knislinge 39:6. Sökande är 

Skåne Blekinge Vattentjänst AB. Lagringen gäller permanent upplag som ska användas vid 

anläggningsarbete i form av planerade arbeten för nyanläggning eller omläggning av VA-
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ledningar, men även vid akuta arbeten vid vatten- och avloppsläckor. Enligt anmälan kommer 

endast icke-förorenade massor att lagras. Om schaktmassor eller asfalt bedöms vara 

förorenade, ska tillsynsmyndigheten kontaktas för diskussion om åtgärd. Asfalt kommer att 

testas med indikatorfärg avseende PAH-innehåll.  

 

Platsen där verksamheten föreslås lokaliseras ligger 200 meter från närmsta bostad och 

infarten kommer förses med bom. 

  

Arbetstider för verksamheten är främst mån-fre klockan 7-16, vilket minimerar risken för 

bullerstörning från transporter, lastning och lossning. Vid akuta arbeten på VA-nätet kan 

behov finnas för att utföra arbete utanför ordinarie arbetstid.  

 

I anmälan förslås rutiner för egenkontroll för att säkerställa att endast icke-förorenade 

schaktmassor lagras på platsen. Rutinerna innefattar checklistor för att fastställa eventuell 

misstanke om förorening, att provtagning sker av person med kunskap, analyser utförs av 

ackrediterat laboratorium och resultatet jämförs med riktvärden för mindre än ringa risk, 

Naturvårdsverkets handbok 2010:1, Återvinning av avfall i anläggningsarbete. Om någon 

parameter skulle överskrida nivån för mindre än ringa risk, är rutinen att göra en anmälan om 

återvinning av icke-farligt avfall i anläggningsändamål till miljö-och hållbarhet. 

 

Verksamheten har kommunicerats skriftligen den 6 november 2019. 
 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse miljö-och hållbarhet, daterad den 6 november 2019 

 Översiktskarta, daterad den 25 oktober och 26 november 2019 
 
 

Beslutet skickas till: 

Skåne Blekinge Vattentjänst AB, Bruksgatan 1A, 295 31 Bromölla 
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§ 60 
 

Anmälan om verksamhet med hygienisk behandling – 
fotvård på  
Dnr: TT 2019/00067   | 2019-521 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

 Tillsyns - och tillståndsnämnden beslutar med stöd av 26 kap. 9§ miljöbalken att 

förelägga Marias Sunny Feet, (  att vidta följande 

försiktighetsmått vid etablering av lokal för hygienisk behandling - medicinsk fotvård 

på fastigheten  Östra Göinge kommun:  

 Verksamheten bedrivs enligt de uppgifter som lämnats i anmälan (2019-10-10) och 

gällande lagstiftning.  

 Verksamheten ska upprätta och lämna förslag på egenkontrollprogram med rutiner 

som verksamheten efterföljer och som säkerställer att bl.a. smittspridning inte sker.  

 Om betydande ändring av verksamheten sker ska miljö- och hållbarhet kontaktas.  

 Vidare beslutas att Marias Sunny Feet inplaceras enligt 38 § förordningen (1998:899) 

om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd till verksamhetskod 200.40-2.  

 Avgiften för verksamhetskoden är fastställd i taxa av Kommunfullmäktige (KF 2019-

10-24, § 98), till avgiftsklass (AF) 2. Taxan börjar gälla 2020-01-01. Kostandsfaktorn 

(K) är från och med 2020-01-01 fastställd till 1000 kr. Avgiften kommer att tas ut 

först 2020. 
 

Beslutsmotivering 
Marias Sunny Feet omfattas av och ska följa Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:4) 

om yrkesmässig hygienisk behandling. I de allmänna råden ges rekommendationer till stöd 

för tillämpningen av 9 kap. 3 § och 26 kap. 19 & miljöbalken samt 4-7 § § förordningen om 

verksamhetsutövares egenkontroll.  

 
Verksamhetsutövaren ska enligt 26 kap. 19 § miljöbalken fortlöpande planera och kontrollera 

verksamheten för att motverka eller förebygga att olägenheter för människors hälsa uppstår.  

 
Verksamhetsutövaren ska ha tillräcklig kunskap för att kunna bedöma vilka risker som kan 

finnas inom sin verksamhet och därefter vidta de skyddsåtgärder som är nödvändiga för att 

minska riskerna, genom upprättande av egenkontrollprogram med rutiner. Exempel på risker 

med verksamheten inbegriper smittspridning, på grund av dålig hygien, dåligt rengjorda 

redskap, bristfällig städning samt allergi- eller överkänslighetsreaktioner som kan uppstå om 

det finns allergi- eller överkänslighetsframkallande ämnen i produkter. 
 
 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 
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Sammanfattning av ärendet 

En anmälan om ny lokal för hygienisk behandling, enligt 38 § förordning om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd (1998:899), har inkommit till miljö- och hållbarhet den 10 

oktober 2019 från Marias Sunny Feet och Tillsyns- och tillsynsnämnden beslutar att 

förelägga verksamheten med försiktighetsmått. Verksamheten kommer att besökas under 

2020 för att se till att gällande lagstiftning efterföljs. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse miljö- och hållbarhet, daterad den 8 november 2019  

 Anmälan om verksamhet med hygienisk behandling, inkommen den 10 oktober 2019 
 
 

Beslutet skickas till: 

Marias Sunny Feet,  

Lindskogs plåtslageri AB,  
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§ 61 
 

Anmälan om hygienisk behandling – tatuering på 
 

Dnr: TT 2019/00068   | 2019-497 

- Tillsyns - och tillståndsnämnden beslutar med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken att 

förelägga Cosmetic Perfection by Erica, (org.nr:  att vidta följande 

försiktighetsmått vid etablering av lokal för hygienisk behandling - tatuering på 

fastigheten  Östra Göinge kommun:  

 Verksamheten bedrivs enligt de uppgifter som lämnats i anmälan (2019-09-25) och 

gällande lagstiftning. 

 Verksamheten ska upprätta och lämna förslag på egenkontrollprogram med rutiner 

som verksamheten efterföljer och som säkerställer att bl.a. smittspridning inte sker.  

 Om betydande ändring av verksamheten sker ska miljö- och hållbarhet kontaktas.  

 Vidare beslutas att Cosmetic Perfection by Erica inplaceras enligt 38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd till verksamhetskod 200.40-2.  

 Avgiften för verksamhetskoden är fastställd i taxa av Kommunfullmäktige (KF 2019-

10-24, § 98), till avgiftsklass (AF) 2. Taxan börjar gälla 2020-01-01. Kostandsfaktorn 

(K) är från och med 2020-01-01 fastställd till 1000 kr. Avgiften kommer att tas ut 

först 2020. 
 

Beslutsmotivering 
Cosmetic Perfection by Erica omfattas av och ska följa Socialstyrelsens allmänna råd 

(SOSFS 2006:4) om yrkesmässig hygienisk behandling. I de allmänna råden ges 

rekommendationer till stöd för tillämpningen av 9 kap. 3 § och 26 kap. 19 & miljöbalken 

samt 4- 7 § § förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll.  

 

Verksamhetsutövaren ska enligt 26 kap. 19 § miljöbalken fortlöpande planera och kontrollera 

verksamheten för att motverka eller förebygga att olägenheter för människors hälsa uppstår.  

 

Verksamhetsutövaren ska ha tillräcklig kunskap för att kunna bedöma vilka risker som kan 

finnas inom sin verksamhet och därefter vidta de skyddsåtgärder som är nödvändiga för att 

minska riskerna, genom upprättande av egenkontrollprogram med rutiner. Exempel på risker 

med verksamheten inbegriper smittspridning, på grund av dålig hygien, dåligt rengjorda 

redskap, bristfällig städning eller allergi- eller överkänslighets reaktioner som kan uppstå om 

det finns allergi- eller överkänslighetsframkallande ämnen i produkter. Det inbegriper att 

välja och kontrollera de färger som används så att de inte skadar kunder eller påverkar miljön. 

 
 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 
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Sammanfattning av ärendet 

En anmälan om ny lokal för hygienisk behandling, enligt 38 § förordning om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd (1998:899), har inkommit till miljö- och hållbarhet den 25 

november 2019 från Cosmetic Perfection by Erica och Tillsyns- och tillsynsnämnden beslutar 

att förelägga verksamheten med försiktighetsmått. Verksamheten kommer att besökas under 

2020 för att se till att gällande lagstiftning efterföljs. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse miljö- och hållbarhet, daterad den 8 november 2019 

 Miljö- och hållbarhets tillsynsbesök, daterad den 8 oktober 2019 

 Anmälan om verksamhet med hygienisk behandling, inkommen den 25 september 2019 
 
 

Beslutet skickas till: 

Cosmetic Perfection by Erica, Kärrgatan 6, 289 46 Glimåkra 
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§ 62 
 

Sammanträdesdagar för Tillsyns- och tillståndsnämnden år 
2020 
Dnr: TT 2019/00064 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

 Tillsyns- och tillståndsnämnden antar förslaget till sammanträdesdagar för 2020, 

daterad den 15 november 2019.  

 
 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 

 
 

Sammanfattning av ärendet 

Tillsyns- och tillståndsnämnden ska inför varje år anta vilka dagar, vilka tider och i vilken 

lokal nämnden samt dess ordförandeberedning önskar sammanträda. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab och strategi, daterad den 5 november 2019 

 Förslag till sammanträdesdagar, daterad den 15 november 2019 
 
 

Beslutet skickas till: Hemsida 
 
 

 

  



  

 

Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden 

2019-11-26 

Sida 14/16 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 63 
 

Delegationsbeslut för redovisning i november 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 6 november 2019 

 Plan- och byggenhetens delegationsbeslut i oktober 2019 

 Miljöenhetens delegationsbeslut i oktober 2019 
 
 
 

 

  



  

 

Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden 

2019-11-26 

Sida 15/16 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 64 
 

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

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

  Redovisningen godkänns. 

 

 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab och strategi, daterad den 6 november 2019 

 Länsstyrelsen beslutar att ej överpröva strandskyddsdispens på Knislinge 5:9 och 

Beateberg 1:1, inkommen den 18 oktober 2019 

 Länsstyrelsen beslutar att ej överpröva strandskyddsdispens på Tydinge 2:1, 

inkommen den 5 november 2019  

 Länsstyrelsen beslutar att överpröva strandskyddsdispens på Bivaröd 22:15, 

inkommen den 7 november 2019 

 Utredning med anledning av ombildning av verksamhet, inkommen den 14 november 

2019 
 
 

 

  



  

 

Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden 

2019-11-26 

Sida 16/16 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 65 
 

Stadigvarande serveringstillstånd - Restaurang Tranan 
Dnr: TT 2019/00057 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

 Restaurang och Kafé Långebro AB, (org. ), beviljas tillstånd att till 

allmänheten servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa drycker på Restaurang 

Tranan med uteservering, Bygatan 5, 289 71 Sibbhult. 

 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 och tidigare besök på Tranan Restaurang i Sibbhult, 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 

Restaurang och Kafé Långebro AB har ansökt om tillstånd att servera spritdrycker, vin, 

starköl och andra jästa alkoholdrycker på Tranan Restaurang med uteservering. 

Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab och strategi, daterad den 6 november 2019 

 Utredning Hässleholm, inkommen den 6 november 2019 

 Ritning 
 
 

Beslutet skickas till: Restaurang och Kafé Långebro AB, Hässleholm, Länsstyrelsen, Polisen, 

Folkhälsomyndigheten 
 
 

 

 




