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Tid och plats: 

 

Tisdag den 25 augusti 2020, klockan 9:00–10:10, Mötesrum Kräbbleboda 

Beslutande ledamöter: Andréas Söderlund (M), ordförande 

Stefan Mellblom (M) 

Patrik Thygesson (M) 

Kristin Johansson (S) 

Christian Karlsson (S) 

Göte Färm (SD) 

  

  

  

Övriga närvarande: Mikael Torberntsson, samhällsutvecklingschef 

Madeleine Broddén, jurist (§§ 30-31) 

Malin Blommé, miljö- och hälsoskyddsinspektör (§§ 30-31) 

Emelie Nilsson, nämndsekreterare 

  

Justerare Göte Färm (SD) 

  

Justeringens utförande Fredag den 28 augusti 2020 i kommunhuset, Broby 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

30 - 36 

  

Sekreterare Emelie Nilsson 

  

Ordförande Andréas Söderlund (M) 

  

Justerare Göte Färm (SD) 
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Anslag om justering 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Tillsyns- och tillståndsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-08-25 

Datum då anslaget sätts upp 2020-08-28 

Datum då anslaget tas ned 2020-09-19 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 

 

Emelie Nilsson 
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Information 
 

 

Ovårdade tomter och tobakstillstånd 
Madeleine Broddén ger nämnden en kortfattad sammanfattning om hur arbetet med ovårdade 

tomter fortskrider samt ger en uppdatering av tobakstillstånden i kommunen. 
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§ 30 
 

Anmälan om miljöfarlig verksamhet - uppodling av annan 
mark än jordbruksmark,  
Dnr: TT 2020/00014     | 2020-8 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 
 Wanås Gods, (org. nr ), redovisar en planerad uppodling av annan mark 

än jordbruksmark på fastigheten  koordinater  

 Verksamheten inplaceras i enlighet med 2 kap. 4 § 

verksamhetskod 1.30 C miljöprövningsförordningen (2013:251).  

 Med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken (1988:808) föreläggs Wanås Gods, (org. nr 

), att vidta följande försiktighetsmått: 

 Verksamheten ska utföras i enlighet med inkommen anmälan. 

 Transporter av gödsel i egen regi skall utföras så att spill undviks.  

 Vid spridning av gödsel skall hänsyn tas till rådande väderleksförhållande så 

att minsta möjliga olägenhet uppstår.  

 

Beslutsmotivering 
Enligt 2 kap. 4 § verksamhetskod 1.30 C miljöprövningsförordningen (2013:251) är 

uppodling av annan mark än jordbruksmark anmälningspliktig.  

 

Miljö-och hållbarhet har granskat inkommen anmälan och bedömer att den tilltänkta arealen 

kan vara lämplig att användas som åkermark. Denna bedömning görs på grund av de 

uppgifter som finns i anmälan. 

 

Vidare har en anmälan om avverkning skickats till Skogsstyrelsen, de har inget att erinra 

angående detta. Enligt Allmänna bestämmelser 3 § skogsvårdslag (1979:429) hindrar nämnd 

lag inte att skogsmark tas i anspråk för annat ändamål än virkesproduktion.  

 

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

är viktigt att de regler som finns kopplade till verksamheten följs.  

Förslagna försiktighetsmått bedöms tillräckliga för att verksamheten ska uppnå miljöbalkens 

krav.   

 
 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 
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Sammanfattning av ärendet 

Tillsyns- och tillståndsnämnden mottog 2020-01-13 en anmälan – uppodling av annan mark 

än jordbruksmark på fastigheten  koordinater  

  

 

Anmälan görs i enlighet med miljöprövningsförordningen (2013:251) samt 9 kap. 6 § 

miljöbalken och avser uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av foder, 

livsmedel eller liknande jordbruksproduktion enligt verksamhetskod 1:30. Tillsyns- och 

tillståndsnämnden beslutar om försiktighetsmått.  
 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse miljö- och hållbarhet, daterad den 15 juli 2020 

 Inkommen anmälan med bifogad karta, daterad den 13 januari 2020 

 Bekräftelse på anmälan om avverkning, daterad den 30 december 2019 
 
 

Beslutet skickas till: 

Wanås Gods, Box 67 289 21 Knislinge 
 
 

 

  



  

 

Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden 

2020-08-25 

Sida 7/13 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 31 
 

Anmälan om miljöfarlig verksamhet - uppodling av annan 
mark än jordbruksmark,  
Dnr: TT 2020/00032    | 2020-09 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

 Wanås Gods, (org. nr , redovisar en planerad uppodling av annan mark 

än jordbruksmark på fastigheten , koordinater  

 Verksamheten inplaceras i enlighet med 2 kap. 4 § 

verksamhetskod 1.30 C miljöprövningsförordningen (2013:251). 

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

), att vidta följande försiktighetsmått: 

 Verksamheten ska utföras i enlighet med inkommen anmälan 

 Transporter av gödsel i egen regi skall utföras så att spill undviks. 

 Vid spridning av gödsel skall hänsyn tas till rådande väderleksförhållanden så 

att minsta möjliga olägenhet uppstår. 

 

Beslutsmotivering 
Enligt 2 kap. 4 § verksamhetskod 1.30 C miljöprövningsförordningen (2013:251) är 

uppodling av annan mark än jordbruksmark anmälningspliktig. 

 

Miljö- och hållbarhet har granskat inkommen anmälan samt begärd arealmätning och 

bedömer att den tilltänkta arealen kan vara lämplig att användas som åkermark. Denna 

bedömning görs på grund av de uppgifter som finns i anmälan och utförd mätning av 

skogspartiet. 

 

Vidare har anmälan om avverkning skickats till Skogsstyrelsen. Enligt Allmänna 

bestämmelser 3 § skogsvårdslag (1979:429) hindrar nämnd lag inte att skogsmark tas i 

anspråk för annat ändamål än virkesproduktion. 

 

Efter utförd arealmätning med resultat som visar på att aktuellt område består av en areal på 5 

194,6 m² bedöms den planerade verksamheten kunna ske utan betydande effekt för 

omgivningen. Det är viktigt att de regler som finns kopplade till verksamheten följs. 

Förslagna försiktighetsmått bedöms tillräckliga för att verksamheten ska uppnå miljöbalkens 

krav. 

 
 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 
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Sammanfattning av ärendet 

Tillsyns- och tillståndsnämnden mottog 2020-01-13 en anmälan – uppodling av annan mark 

än jordbruksmark på fastigheten  koordinater  

 

 

Då Länsstyrelsen uppgav att de efter mätning på flygfotografier definierade skogspartiet som 

en biotopskyddad åkerholme begärde miljö- och hållbarhet en oberoende arealmätning av 

aktuellt område. Detta då det är förbjudet att skada en åkerholme t.ex. genom att avverka 

träden. 

 

Anmälaren anlitar Hushållningssällskapet Skåne som utförde mätning av området vilket 

resulterade i en totalareal på 5 194,6 m² vilket överskrider de 0,5 hektar som är definitionen 

av en åkerholme. Följden blir då att aktuellt område per definition inte är en åkerholme. 

 

Anmälan görs i enlighet med miljöprövningsförordningen (2013:251) samt 9 kap. 6 § 

miljöbalken och avser uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av foder, 

livsmedel eller liknande jordbruksproduktion enligt verksamhetskod 1.30. Tillsyns- och 

tillståndsnämnden beslutar om försiktighetsmått. 
 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse miljö- och hållbarhet, daterad den 11 augusti 2020 

 Inkommen anmälan med bifogad karta, daterad den 13 januari 2020 

 Bekräftelse på anmälan om avverkning, daterad den 4 maj 2020 

 Resultat, arealmätning. Hushållningssällskapet Skåne 
 
 

Beslutet skickas till:  

Wanås Gods, Box 67 289 21 Knislinge 
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§ 32 
 

Ändring av nuvarande serveringstillstånd, Malmbergs 
Gastro AB 
Dnr: TT 2020/00029 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

 Malmbergs Gastro AB, (org nr. ), beviljas tillstånd att till allmänheten 

servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa drycker på Broby Gästgivargård, 

Torggatan 1, 289 41 Broby, på utökat serveringsutrymme, samt rumsservering. 

 Serveringstillståndet gäller året runt klockan 11:00–01:00. 

 

Beslutsmotivering 
Sökanden har sedan december 2017 ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten på 

Broby Gästgivargård samt catering. Denna utredning gäller ansökan om en utökning av det 

tillståndet. Med hänvisning till flerårig positiv erfarenhet av sökandens verksamhet på detta 

och andra serveringsställen i kommunen, nedanstående utredning, samtal med sökanden 

under utredningens gång samt besök på Broby Gästgivargård i Broby, bedöms sökanden ha 

visat att man uppfyller de högt ställda krav på lämplighet som ställs, enligt alkohollagen, för 

att meddelas serveringstillstånd. 

 
 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 

 

 

Sammanfattning av ärendet 
Malmbergs Gastro AB har ansökt om att utöka sitt stadigvarande serveringstillstånd med 

ytterligare serveringsutrymme samt rumsservering. Tillståndet omfattar spritdrycker, vin, 

starköl och andra jästa alkoholdrycker på Broby Gästgivargård. Serveringstillståndet är avsett 

att gälla året runt. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stabsavdelningen, daterad den 6 augusti 2020 

 Utredning från Hässleholms kommun 
 

Beslutet skickas till: Hässleholms kommun, Länsstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, 

Malmbergs Gastro, Polisen 
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§ 33 
 

Stadigvarande serveringstillstånd - Kaffeterian i Broby 
Dnr: TT 2020/00025 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

 , (org. nr , beviljas tillstånd att till allmänheten 

servera vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker på Kaffeterian i Broby, Torggatan 

2, 289 41 Broby, inomhus och på uteservering. Serveringstillståndet gäller året runt 

klockan 11:00-01:00 inomhus och klockan 11:00-22:00 på uteserveringen. 

(8 kap. 2 § alkohollagen) 
 

Beslutsmotivering 
Med hänvisning till nedanstående utredning, samtal med sökanden under 

utredningens gång och besök på Kaffeterian i Broby i Broby, bedöms sökanden ha 

visat att man uppfyller de högt ställda krav på lämplighet som ställs, enligt 

alkohollagen, för att meddelas serveringstillstånd. 

 
 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 

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

alkoholdrycker på Kaffeterian i Broby. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stabsavdelningen, daterad den 16 juli 2020 

 Utredning Hässleholm 

 Ritning 
 

Beslutet skickas till: Kaffeterian i Broby, Hässleholm, Polisen, Folkhälsomyndigheten, 

Länsstyrelsen 
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§ 34 
 

Delegationsbeslut för redovisning i augusti 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 tjänstepersoner 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 15 juli 2020 

 Räddningstjänstens delegationsbeslut i juli 2020 

 Plan- och byggenhetens delegationsbeslut i juni och juli 2020 

 Miljö- och hållbarhets delegationsbeslut i juni och juli 2020 

 Stabens delegationsbeslut i juni och juli 2020 
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§ 35 
 

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

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

 Redovisningen godkänns.  

 
 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 
 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stabsavdelningen, daterad den 15 juli 2020 

 Mark- och miljödomstolen avslår överklagande på Frigg 4 och 5, inkommen den 21 

juli 2020 
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§ 36

Uppföljning av tillsynsplan i augusti 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 20 augusti 2020

 Uppföljning av tillsynsplan




