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Tid och plats: 

 

Tisdag den 29 september 2020, klockan 9:00-10:10, Mötesrum Sessionssalen 

Beslutande ledamöter: Andréas Söderlund (M), ordförande 

Therese Svensson Collin (C) 

Stefan Mellblom (M) 

Tobias Bosson (M), tjänstgörande ersättare 

Kristin Johansson (S) 

Christian Karlsson (S) 

Göte Färm (SD) 

  

Ersättare: Mikael Christersson (SD) 

  

Övriga närvarande: Mikael Torberntsson, samhällsutvecklingschef 

Madeleine Broddén, jurist 

Malin Blommé, miljö- och hälsovårdsinspektör (§§ 37–38) 

Jonas Nilsson, brandingenjör (§ 42) 

Emelie Nilsson, nämndsekreterare 

  

Justerare Therese Svensson-Collin (C) 

  

Justeringens utförande Fredag den 2 oktober 2020 i kommunen, Broby 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

37 - 42 

  

Sekreterare Emelie Nilsson 

  

Ordförande Andréas Söderlund (M) 

  

Justerare Therese Svensson-Collin (C) 



  

 

Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden 

2020-09-29 

Sida 3/12 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

 
 

Anslag om justering 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Tillsyns- och tillståndsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-09-29 

Datum då anslaget sätts upp 2020-10-02 

Datum då anslaget tas ned 2020-10-24 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 

 

Emelie Nilsson 
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Information 
 

 

Ovårdade tomter 
Madeleine Broddén redogör kommunens arbete med ovårdade tomter samt hur processen går 

till och ärenden som avslutats.  

 

 

Information från samhällsutvecklingschef 
Mikael Torberntsson informerar om pågående ärenden och processer på 

samhällsutvecklingsavdelningen. 
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§ 37 
 

Anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende ändring, Boalt 
3:84 
Dnr: TT 2020/00035   | 2020–199 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

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

fastigheten Boalt 3:84 inplaceras enligt 28 kap. 4 § verksamhetskod 90.16 C 

miljöprövningsförordningen (2013:251). 

 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 inkommen anmälan. 

 Verksamhetsutövaren ska kunna påvisa att de allmänna hänsynsreglerna 2 kap. 

miljöbalken efterföljs. 

 Befintliga utsläppsvillkor ska fortsättningsvis gälla. 

 Provtagning ska utföras i enlighet med NFS 2016:6. 

 Provtagning och redovisning av analysresultat ska presenteras för miljö- och 

hållbarhet på samma sätt som i nuläget – genom årliga miljörapporter. 

 

Beslutsmotivering 
Enligt 1 kap. 11 § miljöprövningsförordningen (2013:251) gäller anmälningsplikt ändringar 

av en miljöfarlig verksamhet.  

Funktionen med trestegsrening i befintligt reningsverk anses tillräcklig för att säkerställa 

föreskrivna utsläppsvillkor.  

Föreslagna försiktighetsmått bedöms tillräckliga för att verksamheten ska uppnå miljöbalkens 

krav. 
 
 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tillsyns- och tillståndsnämnden mottog 2020-07-21 en anmälan om ändring av befintlig 

miljöfarlig verksamhet gällande avloppsreningsverk på fastigheten Boalt 3:84. 

Boalt avloppsreningsverk är dimensionerat för 300 personekvivalenter. I dagsläget består 

reningsverket av en inloppspumpstation vilken leder inkommande vatten genom en 

trestegsrening. Reningen består av mekanisk rening, biologisk rening samt kemisk rening. 

Efter trestegsreningen leds slammet vidare till en slamsilo där slammet dekanteras. 
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Dekanterat vatten leds tillbaka till inloppspumpstationen. Det renade avloppsvattnet leds via 

två sedimenteringsdammar innan det når recipienten (bäck). 

Det avfall som uppkommer i verksamheten består av slam och rens. Renset klassas som 

brännbart avfall och slammet används efter avvattning till jordtillverkning. 

Vid eventuell bräddning (ett tillfälligt utsläpp av avloppsvatten till följd av att ledningsnät 

eller reningsverk är överbelastat) leds vatten direkt till sedimenteringsdammarna. Detta 

kommer att ske även efter anmäld förändring. 

Anmäld förändring innebär en ny utloppsledning där vattnet leds från reningsverket direkt till 

recipienten. Reningsverket med ovan nämnda trestegsrening uppfördes 2008 och dess 

funktion anses tillräcklig för att klara befintliga utsläppsvillkor. 

Ny utsläppspunkt föreslås i anmälan ca 50 meter från befintlig utsläppspunkt (se bifogad 

översiktskarta). 

Ändringen bedöms inte påverka föroreningsinnehållet då provtagning redan idag utförs på 

utgående vatten från reningsverket och kommer så att fortgå efter ombyggnationen. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse miljö- och hållbarhet, daterad den 11 september 2020 

 Anmälan med bifogade bilagor inklusive karta och översiktskarta 
 
 

Beslutet skickas till: 

Skåne Blekinge Vattentjänst AB, Bruksgatan 1 A, 295 31 Bromölla 
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§ 38 
 

Anmälan om miljöfarlig verksamhet: lagring av icke-farligt 
avfall samt återvinning av avfall för anläggningsändamål, 
Sibbhult 26:1 
Dnr: TT 2020/00036    | 2020–316 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

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

icke-farligt avfall på fastigheten Sibbhult 26: 1, del av, inplaceras enligt 29 kap. 49 § 

verksamhetskod 90.40C miljöprövningsförordningen (2013:251). 

 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 inkommen anmälan (anmälan 

anläggning för lagring av icke-farligt avfall). 

 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. Vid akuta ärende som kräver aktivitet på icke ordinarie arbetstid ska 

tillsynsmyndigheten informeras om att detta skett. 

 Betydande ändring av verksamheten skall anmälas till Tillsyns- och 

tillståndsnämnden. 

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

återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål på fastigheten Sibbhult 26: 1, del 

av, inplaceras enligt 29 kap. 35 § och verksamhetskod 90.141C 

Miljöprövningsförordningen (2013:251). 

 Då avfallet består av rent inert sten- och betong material bedömer 

tillsynsmyndigheten att föroreningsrisken är ringa och åtgärden kan utföras i enlighet 

med anmälan. 

 

 

Beslutsmotivering 
Enligt 29 kap. 49 § 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.  

Enligt 29 kap. 35 § miljöprövningsförordningen (2013-251) är det anmälningspliktigt att 

återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, 

vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa. 
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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 

Tillsyns- och tillståndsnämnden mottog 2020-08-11 en anmälan om anläggning för lagring av 

icke-farligt avfall samt anmälan om återvinning av avfall för anläggningsändamål.  

Aktuell fastighet för anläggning samt lagring är Sibbhult 26:1, del av. Anläggningsåtgärden 

innebär att området ska fyllas ut och jämnas av inför toppning med bärlager för att kunna 

nyttjas som lager av schaktmassor. Materialet som ska återvinnas är rent inert sten- och 

betongmaterial.  

Lagring av icke-farligt avfall består av att vid behov ha upplag av schaktmassor som uppstår 

vid ledningsarbete. Detta för att kunna lagra överskott av massor inför återanvändning.  

Om massorna bedöms vara förorenade kontaktas miljö och hållbarhet för vidare diskussion. 
 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse miljö- och hållbarhet, daterad den 14 september 2020 

 Anmälan – anläggning för lagring av icke-farligt avfall inklusive karta och 

situationsplan 

 Anmälan – återvinning av avfall för anläggningsändamål 
 
 

Beslutet skickas till: 

Skåne Blekinge Vattentjänst AB, Bruksgatan 1 A, 295 31 Bromölla 
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§ 39 
 

Uppföljning av tillsynsplan i september 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 17 september 2020 

 Uppföljning av tillsynsplan 
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§ 40 
 

Delegationsbeslut för redovisning i september 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 18 september 2020 

 Plan- och byggenhetens delegationsbeslut i augusti 2020 

 Miljö- och hållbarhets delegationsbeslut i augusti 2020 

 Räddningstjänstens delegationsbeslut i augusti 2020 
 
 

 

  



  

 

Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden 

2020-09-29 

Sida 11/12 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 41 
 

Meddelande till Tillsyns- och tillståndsnämnden i september 
2020 
Dnr: TT 2020/00003 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

 Redovisningen godkänns.  

 
 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 
 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stabsavdelningen, daterad den 17 september 2020 

 Avslutad tillsynsutredning, inkommen den 16 september 2020 
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§ 42 
 

Tillsynsplan för lag om skydd mot olyckor (LSO) och lag om 
brandfarliga och explosiva varor (LBE) 2020-2023 
Dnr: TT 2020/00037 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

 Tillsyns- och tillståndsnämnden fastställer tillsynsplanen i enlighet med 

Räddningstjänstens förslag, daterat den 19 augusti 2020. 

 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Räddningstjänsten har reviderat tidigare tillsynsplan enligt LSO och LBE. Tillsynsplanen är 

ett underliggande dokument till gällande handlingsprogram. Nytt handlingsprogram enligt 

LSO ska tas fram under året. Planen innehåller bland annat beskrivning av hur tillsyn 

genomförs, kompetensen som finns hos tillsynsförrättare och övergripande beskrivning över 

urval av tillsynsobjekt- och verksamheter. 

 

Det finns för närvarande inget i lagstiftningen som säger exakt var tillsyn ska genomföras 

eller med vilka frister utan det är bedömningar som varje kommun ska göra. I Statens 

Offentliga Utredningar (SOU 2018-54) ”En effektivare kommunal räddningstjänst” ges 

förslag att MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) ska kunna ges 

bemyndigande att tydligare reglera förfarande för kommunens tillsyn enligt LSO. En sådan 

reglering är ännu inte framtagen. 

 

Med anledning av ovanstående har endast smärre ändringar gentemot tidigare tillsynsplan 

gjorts. Ett tillägg av verksamheter har gjorts: kyrkobyggnader med tillhörande lokaler 

bedöms behöva tillsynas, bl.a. beroende på att lokalerna har flera olika användningar såsom 

möteslokaler, öppna förskolor m.m. Riktlinjer har kommit från MSB för hur tillsyn LBE kan 

göras över hantering av explosiv vara på sprängsajter som stenbrott och särskild planering 

kommer att göras för den typen av tillsyn. Räddningstjänsten följer eventuellt bemyndigande 

från MSB vilket kan leda till behov av justering i planen i framtiden. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stabsavdelningen, daterad den 22 september 2020 

 Räddningstjänstens tjänsteutlåtande, daterad den 19 augusti 2020 

 Räddningstjänstens förslag till tillsynsplan enligt LSO och LBE 2020–2023 
 

Beslutet skickas till: 

Räddningstjänsten, Arenavägen 1, 291 54 Kristianstad 
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