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Tid och plats: 

 

Tisdag den 3 mars 2020, klockan 9:00–10:40, 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) 

Mikael Christersson (SD) 

  

Övriga närvarande: Mikael Torberntsson, samhällsutvecklingschef 

Jonas Juhlin, tf miljöchef (§§ 10-15) 

Madeleine Broddén, jurist (§ 10) 

Johan Elofsson, byggnadsinspektör (§ 10) 

Emelie Nilsson, nämndsekreterare 

  

Justerare Therese Svensson Collin (C) 

  

Justeringens utförande Fredag den 6 mars 2020 i kommunhuset, Broby 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

10 - 15 

  

Sekreterare Emelie Nilsson 

  

Ordförande Andréas Söderlund (M) 

  

Justerare Therese Svensson Collin (C) 
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Anslag om justering 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Tillsyns- och tillståndsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-03-03 

Datum då anslaget sätts upp 2020-03-06 

Datum då anslaget tas ned 2020-03-28 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 

 

Emelie Nilsson 
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Information 
 

 

Uppföljning av den nya tobakslagen 
Madeleine Broddén, jurist, ger en uppföljning av den nya tobakslagen och vilka företag i 

kommunen som ansökt om tillstånd. 

 

 

Information från samhällsutvecklingschef  
Mikael Torberntsson, samhällsutvecklingschef, informerar hur den nya organisationen ser ut 

för verksamhetsområde samhällsutveckling och berättar om nyanställda medarbetare.  

 

 

Nytt kommunhus 
Ulf Eriksson, projektledare, informerar hur arbetet med det nya kommunhuset fortskrider och 

hur långt vi kommit i processen.  
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§ 10 
 

Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av garage 
på  inom strandskyddsområde  
Dnr: TT 2020/00012    | TT 2020-000014 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

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

 

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 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 till större delen belägen inom område med förordnande om strandskydd 

vid sjön Immeln. Nybyggnaden görs inom hemfridzonen, längre från sjön än bostadshuset. 

Bostadshuset är uppfört  men en byggnad finns med på karta från . Tillsyns- och 

tillståndsnämndens bedömer att marken inom fastigheten redan idag är ianspråktagen för 

bostadsändamål.  

Med beaktande av det 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 på fastigheten 

 
 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse plan- och byggenheten, daterad den 11 februari 2020 
 Ansökan, daterad den 24 januari 2020 
 Karta 1:30000, daterad den 11 februari 2020 
 Karta 1:10000, daterad den 11 februari 2020 
 Ortofoto 1:1000, daterad den 11 februari 2020 
 Situationsplan 1:500, daterad den 24 januari 2020 
 Tomtplatsavgränsning, daterad den 11 februari 2020 
 Byggnadsinformation, daterad den 11 februari 2020 
 Karta från avsöndring : daterad den 11 februari 2020 

 
 

Beslutet skickas till: 

 

Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö 

Akten 
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§ 11 
 

Förslag till ändring i Tillsyns- och tillståndsnämndens taxa 
för verksamhet inom miljöbalken 
Dnr: TT 2020/00013 

Tillsyns- och tillståndsnämndens förslag till Kommunstyrelsen: 
 Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut, fattat 2016-10-27 § 96, angående tillägg i 

Tillsyns - och tillståndsnämndens taxa för verksamhet inom miljöbalken. 

 Aktuell taxa, KFS 82 Taxa för Tillsyns- och tillståndsnämndens verksamhet inom 

miljöbalken, kompletteras med att ange en separat avgift gällande förlängning av 

undantag/dispens från kommunala renhållningsordningens föreskrifter om 

avfallshantering. Avgiften sätts till 500 kr. 
 

Beslutsmotivering 
För att underlätta att rättssäkerhet säkerställs i den kommunala tillsynen föreslås att endast ett 

samlat taxedokument tillämpas.  
 
 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till Kommunfullmäktige om att upphäva beslut om tillägg om avgift i Tillsyns – och 

tillståndsnämndens taxa för verksamhet inom miljöbalken. Samt att aktuell taxa kompletteras 

med en separat avgift gällande förlängning av undantag/dispens från kommunala 

renhållningsordningens föreskrifter om avfallshantering. Avgiften sätts till 500 kr.  

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse miljö– och hållbarhet, daterad den 12 februari 2020  

 Tillsyns – och tillståndsnämndens taxa för verksamhet inom miljöbalken, daterad den 

26 september 2019 

 Tillägg i Tillsyns - och tillståndsnämndens taxa för verksamhet inom miljöbalken. 

Dnr: TT 2016/00117 2016-10-27 
 
 

Beslutet skickas till: 
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§ 12 
 

Uppföljning av tillsynsplan i mars 2020 
Dnr: TT 2020/00005 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

 Redovisningen godkänns.  

 
 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 

Tillsyns- och tillståndsnämnden ska vid varje sammanträde få en redovisning med 

uppföljning av tillsynsplanen. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stabsavdelningen, daterad den 27 februari 2020 

 Uppföljning tillsynsplan februari 

  



  

 

Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden 

2020-03-03 

Sida 9/11 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 13 
 

Delegationsbeslut för redovisning i februari 2020 
Dnr: TT 2020/00001 

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 ska redovisas till 

nämnden varje månad. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stabsavdelningen, daterad den 13 februari 2020 

 Plan- och byggenhetens delegationsbeslut i januari 2020 

 Miljöenhetens delegationsbeslut i januari 2020 

 Stabsavdelningens delegationsbeslut i januari 2020 

 Räddningstjänstens delegationsbeslut i februari 2020 
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§ 14 
 

Meddelande till Tillsyns- och tillståndsnämnden för 
redovisning i februari 2020 
Dnr: TT 2020/00003 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

 Redovisningen godkänns.  

 
 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stabsavdelningen, daterad den 13 februari 2020 

 Länsstyrelsens uppföljning och utvärdering av Östra Göinge kommuns operativa 

tillsyn enligt miljöbalken, inkommen den 30 januari 2020 

 Årsberättelse tillståndsverksamheten i Östra Göinge kommun under 2019, inkommen 

den 5 februari 2020 

 Utredning efter ombildning av verksamhet, inkommen den 5 februari 2020 
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§ 15 
 

Planering och uppföljning år 2020 - 2023 (intern kontroll och 
tillsynsplan) 
Dnr: TT 2020/00015 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

 Dokumentet planering och uppföljning år 2020-2022 (intern kontroll och tillsynsplan) 

fastställs.  

 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden  

 

Sammanfattning av ärendet 

Tillsyns- och tillståndsnämnden har som ett led i att bli mer effektiva, transparanta och 

tydliga tagit fram ett sammanhållet dokument för planering och uppföljning. Dokumenten är 

styrande för nämndens arbete med att planera och följa upp verksamheten. 

 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Samhällsutveckling, daterad den 28 februari 2020 

 Planering och uppföljning år 2020-2022 (intern kontroll och tillsynsplan)  
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