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Anslag om justering 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Tillsyns- och tillståndsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-10-20 

Datum då anslaget sätts upp 2020-10-22 

Datum då anslaget tas ned 2020-11-13 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 
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Emelie Nilsson 
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§ 43 
 

Ansökan om strandskyddsdispens för brunnsöverbyggnad 
över befintlig grundvattenbrunn på  inom 
strandskyddsområde  
Dnr: TT 2020/00043   |  TT 2020-000176 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

 Tillsyns- och tillståndsnämnden meddelar dispens från bestämmelserna om 

strandskydd för nybyggnad av brunnsöverbyggnad över befintlig grundvattenbrunn 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 längs 

Glimån. Tillsyns- och tillståndsnämnden bedömer att brunnsöverbyggnaden inte innebär 

någon begränsning i allmänhetens tillgång till området. Brunnsöverbyggnaden 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 5 mb. Området 

behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan ske utanför 

området. Den aktuella brunnsöverbyggnaden bedöms inte innebära något ytterligare intrång i 

allmänhetens tillgång och nyttjande av markområdet längs Glimån. Förutsättningarna för 

djur- och växtlivet bedöms inte förändras. 
 

Beslutsnivå  
Tillsyns och tillståndsnämnden 
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Sammanfattning av ärendet 

Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT) ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnad av 

brunnsöverbyggnad över befintlig grundvattenborra på fastigheten enligt 

bifogade handlingar. Strandskyddet gäller för en mindre del av fastigheten.  

Sökande har som särskilt skäl angett punkt 5 i 7 kap. 18 c § mb. Området behöver tas i 

anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan ske utanför området.  

Den nya brunnsöverbyggnaden behövs för att säkerställa leverans av kommunalt dricksvatten 

till främst Glimåkra och tillhör en gällande vattendom. Brunnsöverbyggnaden utgör ingen 

begränsning för allmänhetens tillgång till området. Brunnsöverbyggnaden tar i anspråk endast 

den yta/mark som den står på.   

Förutsättningarna för djur- och växtlivet bedöms inte förändras i förhållande till hur marken 

används idag. 

 

Avgift 
- Strandskyddsdispens: 7568 kronor (faktureras separat) 

 

Tillsyns- och tillståndsnämnden erinrar om   
- Länsstyrelsen skall, enligt 19 kap. 3b § mb, inom tre veckor efter det att kommunens 

beslut registrerats hos Länsstyrelsen, besluta om eventuell överprövning av beslutet. I 

samtliga fall kommer Länsstyrelsens beslut att skickas i kopia till beslutande 

kommunala nämnd samt till sökande. Beslut om överprövning kan inte överklagas.   

- Att enligt 7 kap. 18h § mb, upphör beslut om dispens att gälla, om åtgärden inte har 

påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann 

laga kraft. Då krävs förnyad prövning med hänsyn till de omständigheter som då 

råder.   

- Att beslutet inte befriar från skyldigheter enligt miljöbalken i övrigt eller annan 

lagstiftning 

 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse plan- och byggenheten, daterad den 9 oktober 2020 
 Ansökan, daterad den 28 september 2020 
 Översiktskarta, daterad den 28 september 2020 
 Situationsplan 1:400, daterad den 28 september 2020 
 Produktbeskrivning, daterad den 28 september 2020 

 
 

Beslutet skickas till: 

Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT), Bruksgatan 1a, 295 31 Bromölla 

Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö 

Akten 
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§ 44 
 

Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av 
komplementbyggnad på  inom 
strandskyddsområde  
Dnr: TT 2020/00044    | TT 2020-000165 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

 Tillsyns- och tillståndsnämnden meddelar dispens från bestämmelserna om strandskydd 
för nybyggnad av komplementbyggnad 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. 

Aktuell fastighet är belägen inom område med förordnande om strandskydd vid sjön 

Tydingen. Nybyggnaden görs inom hemfridzonen. Mellan fastigheten och sjön finns ett 

allemansrättsligt tillgängligt område. Tillsyns- och tillståndsnämnden bedömer att marken 

inom fastigheten redan idag är ianspråktagen för bostadsändamål. Hela fastigheten bedöms 

utgöra tomtplats. 

Med beaktande av den utredning 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 komplementbyggnad på 

fastigheten  enligt bifogade handlingar. Strandskyddet gäller för hela 

fastigheten. Sökande har som särskilt skäl angett punkt 1 i 7 kap. 18c § mb. Området har 

redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.  

Tomtplats enligt bifogad situationsplan. Nybyggnaden görs inom hemfridzonen enligt 

bifogad situationsplan. Byggnaden påverkar inte storleken på hemfridzonen.  

Byggnaden utgör ingen ytterligare begränsning för allmänhetens tillgång till området. 

Byggnaden påverkar varken vattenområdet eller tillgängligheten till vattnet. 

Förutsättningarna för djur- och växtlivet bedöms inte förändras i förhållande till hur marken 

används idag.  

 

Avgift 
-  Strandskyddsdispensavgift: 7568 kronor (faktureras separat) 

 

Tillsyns- och tillståndsnämnden erinrar om   
- Länsstyrelsen skall, enligt 19 kap. 3b § mb, inom tre veckor efter det att kommunens 

beslut registrerats hos Länsstyrelsen, besluta om eventuell överprövning av beslutet. I 

samtliga fall kommer Länsstyrelsens beslut att skickas i kopia till beslutande 

kommunala nämnd samt till sökande. Beslut om överprövning kan inte överklagas.   

- Att enligt 7 kap. 18h § mb, upphör beslut om dispens att gälla, om åtgärden inte har 

påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann 

laga kraft. Då krävs förnyad prövning med hänsyn till de omständigheter som då 

råder.   

- Att beslutet inte befriar från skyldigheter enligt miljöbalken i övrigt eller annan 

lagstiftning. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse plan- och byggenheten, daterad den 9 oktober 2020 
 Ansökan, daterad den 14 september 2020 
 Karta 1:1000, daterad den 9 oktober 2020 
 Karta 1:2000, daterad den 9 oktober 2020 
 Ortofoto, daterad den 9 oktober 2020 
 Situationsplan, daterad den 14 september 2020 
 Planritning, daterad de 14 september 2020 
 Fasadritning, daterad den 14 september 2020 

 

Beslutet skickas till: 

 

Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö 

Akten 
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§ 45 
 

Bygglov för nybyggnad och ombyggnad av vård- och 
omsorgsboende samt miljöhus på Skogsbrynet 1  
Dnr: TT 2020/00041    | TT 2020-000164 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

 Tillsyns- och tillståndsnämnden beviljar bygglov enligt ansökan för nybyggnad och 
ombyggnad av vård- och omsorgsboende samt miljöhus på fastigheten Skogsbrynet 1 i 
Östra Göinge kommun. 

 

Beslutsmotivering 
Enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med 
detaljplan om åtgärden inte strider mot detaljplanen och uppfyller de krav som följer av 2 
kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ och 8 kap. 1-3, 6, 7, 9-13, 17 och 
18 §§. 

 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om bygglov för nybyggnad och ombyggnad av vård- och omsorgsboende samt 

miljöhus på fastigheten Skogsbrynet 1 i Östra Göinge kommun. Bygglov föreslås beviljas då 

ansökan är förenlig med gällande plan och i övrigt uppfyller plan- och bygglagens krav på 

utformning och tillgänglighet. 

Riksbygge Bostad ansöker om bygglov för nybyggnad och ombyggnad av vård- och 

omsorgsboende samt miljöhus på fastigheten Skogsbrynet 1. Bruttoarea inklusive 

komplementbyggnader uppgår till 5222 m2. Källaren i hus A rymmer de tekniska utrymmen, 

ombyggnaddelen på plan 1 av hus A kommer husera Dagvården och Träffpunkten samt en 

del kontorsutrymmen. I tillbyggnadsdelen på Hus A kommer huvudsakligen 

personalutrymmena finnas. Den befintliga byggnaden hus B består av en tvåplansdel med 

underliggande källare samt en liten vind med fläktrum ovan plan 2. Hus B byggs även till 

med en tvåplans- och delvis en-plansdel utan källare då de två avd. utökas med 3 st rum till 

resp. avd. Källaren i hus B finns lägenhetsförråd, personalutrymmen samt en del tekniska 

utrymmen. Huskropp C är en tillbyggnadsdel i ett plan som omfattar 1 ny avdelning. Hus D-

G fungerar som anvisningslägenheter. För huskropp D kommer ombyggnation av samtliga 

lägenheter utföras. För Hus E till G utförs byts tak och bef träpanel målas.  

Huvudbyggnadernas fasader består till största delen av tegel i en ljus kulör. Detaljer utförs 

bl.a. med fasadskivor i olika kulörer. Taket är i huvudsak klätt med betongpannor.  

Gällande detaljplan antogs 1976-06-24. Byggnationen är planenlig. 

 

Avgift 
- Bygglovsavgiften fastställs till 141 912 kr. Avgiften faktureras separat. 
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Giltighetstid  
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från 

dagen då beslutet vann laga kraft. 

 

 

Upplysningar 
  är utsedd till kontrollansvarig. 

 Tillsyns- och tillståndsnämnden kommer att kalla till tekniskt samråd. 

 Meddelande om att bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar kommer 

att skickas ut till närmsta grannar. 

 Inga byggåtgärder får påbörjas innan byggnadsnämnden har gett skriftligt startbesked 

(PBL 10:3). 

 Förslag till kontrollplan enligt PBL 10:6 ska inlämnas till byggnadsnämnden för 

fastställande i samband med startbesked. 

 Ett byggnadsverk får ej tas i bruk i de delar som omfattas av startbesked förrän 

slutbesked har givits av byggnadsnämnden (PBL 10:4). 

 Påbörjas en åtgärd innan startbesked eller tas i bruk utan slutbesked, skall en 

byggsanktionsavgift tas ut enligt PBF kap 9. 
 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse plan- och byggenheten, daterad den 9 oktober 2020 
 Ansökan, daterad den 14 september 2020 
 Anmälan kontrollansvarig, daterad den 14 september 2020 
 Situationsplan 2st, daterad den 14 september 2020 
 Planritningar 8st, daterad den 14 september 2020 
 Fasadritningar 4st, daterad den 14 september 2020 
 Sektionsritning, daterad den 14 september 2020 
 Ritning miljöhus, daterad den 14 september 2020 
 Detaljritning, daterad den 14 september 2020 
 Tillgänglighetsutredning, daterad den 14 september 2020 

 
 

Beslutet skickas till: 

Riksbyggen Bostad, att: , Box 2115, 250 02 Helsingborg  

Akten 
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§ 46 
 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på del av 
tänkt avstyckning av   
Dnr: TT 2020/00042    | TT 2020-000155 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

- Tillsyns- och tillståndsnämnden meddelar som förhandsbesked att bygglov kan förväntas 
beviljas för nybyggnad av enbostadshus del av en tänkt avstyckning av fastigheten 

 i Östra Göinge kommun i enlighet med ansökan. 

Som villkor för att bygglov ska kunna lämnas gäller att:  

- Utformning och val av utvändiga fasadmaterial ska ske i samråd med plan- och 

byggenheten. Utvändig färgsättning samt placering av byggnaden ska vara lämplig 

ur landskapsbildssynpunkt.   

- Vatten och avlopp ska utformas på lämpligt och godkänt sätt.  

 

Beslutsmotivering 
Enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) ska byggnadsnämnden ge ett 

förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.   

Enligt 3 kap. miljöbalken ska mark användas för det ändamål för vilket området är mest 

lämpat med hänsyn till beskaffenhet, läge och föreliggande behov. Det utpekade 

markområdet kan anses lämpligt för byggnation.  

Byggnationen bedöms kunna uppfylla de krav som följer av 2 kap. 4–5§§ plan- och 

bygglagen (2010:900) och 8 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).   

 

 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 

 

Sammanfattning av ärendet 

 ansöker om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på del av en 

tänkt avstyckning av fastigheten  i Östra Göinge kommun. Fastigheten ligger 

utanför detaljplan och utanför sammanhållenbebyggelse. Den tänkta placeringen ligger inte 

inom några kända riksintressen. Den tänkta placeringen ligger inte inom några fornlämningar. 

Den tänkta placeringen ligger inte inom område för Natur- och Kulturmiljövård. Berörda 

sakägare enligt 5 kap. 11 § första stycket 2 och 3 plan- och bygglagen (2010:900) har genom 

underrättelse beretts tillfälle att yttra sig. Inga negativa synpunkter har inkommit.  

Miljö- och hållbarhet har meddelat att vattenborra och enskilt avlopp kan anläggas på 

fastigheten. Den slutliga placeringen och utförandet ska ske i samråd med miljö- och 

hållbarhet.  

Trafikverket har i yttrande meddelat att ansluta befintlig ägoväg till väg 2122 kräver 

ändringstillstånd och att anslutningstillstånd ska sökas enligt väglagen 39 § samt att 
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fastighetsägaren/exploatören ansvarar för att riktvärdena för vägtrafikbuller inte överskrids. 

Översiktsplanen anger att nya hus utanför byarna ska placeras i närheten av befintliga 

grupper med hus, små byar, eller i anslutning till en gård eller ett torp på landsbygden. 

Enstaka hus kan prövas i bygglov. Den föreslagna åtgärden bedöms uppfylla kraven enligt 2 

kap. 4-5 §§ plan- och bygglagen (2010:900) och 8 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).  

 

 

Avgift 
 Förhandsbesked: 5537 kronor (faktureras separat) 

 

 

Upplysningar 
 Byggnadsarbetena får inte påbörjas innan bygglov beviljats och startbesked lämnats. 

 Observera att fastigheter kan vara belastade med servitut och andra nyttjanderätter 

(upplysningar lämnas av Lantmäterimyndigheten). 

 Sökanden erinras om att lämplig fastighetsbildning prövas av 

Lantmäterimyndigheten. 

 Ansökan ska lämnas till Lantmäterimyndigheten rörande ändring av 

fastighetsindelning. 

 Byggnadens utformning prövas i ansökan om bygglov. Byggnaden ska i formspråk 

och materialval anpassas till omgivande bebyggelse och miljö. 

 Meddelande om att beslutet om förhandsbesked kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 

kommer att skickas ut till närmsta fastighetsägare. 

 Kontakt ska tas med naturvårdsenheten på Länsstyrelsens miljöavdelning angående 

eventuell dispens för åtgärd i biotopskydd (t.ex. stengärdsgård). 

 Ansökan ska lämnas till Östra Göinge kommun miljö- och hållbarhet rörande VA-

installation. 

 Ansökan ska lämnas till Östra Göinge Renhållnings AB avseende sophämtning. 

 Ansökan om anslutning av ägoväg ska göras till Trafikverket. 

 

 

Giltighetstid  
Förhandsbeskedet gäller i två år från den dag då beslutet vann laga kraft.  

 

 

Hur beslutet överklagas  
Om ni är missnöjd med Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut kan ni överklaga hos 

Länsstyrelsen inom tre veckor efter det att ni tagit del av beslutet. Överklagan skall inlämnas 

till Tillsyns- och tillståndsnämndens - se bilaga. 
 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse plan- och byggenheten, daterad den 9 oktober 2020 
 Ansökan, daterad den 2 september 2020 
 Karta 1:50000, daterad den 9 oktober 2020 
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 Fastighetskarta, daterad den 2 september 2020 
 Karta 1:2000, daterad den 2 september 2020 
 Plan- och fasadritning 3st, daterad den 2 september 2020 
 Yttrande från miljö- och hållbarhet, daterad den 24 september 2020 
 Yttrande från Trafikverket, daterad den 24 september 2020 
 Yttrande från grannar utan erinran, daterad den 24 september 2020 

 
 

Beslutet skickas till: 

 

Akten 
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§ 47 
 

Uppföljning av tillsynsplan i oktober 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 9 oktober 2020 

 Uppföljning av tillsynsplan 
 
 

 

  



  

 

Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden 

2020-10-20 

Sida 14/15 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 48 
 

Delegationsbeslut för redovisning i oktober 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 9 oktober 2020 

 Plan- och byggenhetens delegationsbeslut i september 2020 

 Miljö- och hållbarhets delegationsbeslut i september 2020 

 Räddningstjänstens delegationsbeslut i september 2020 
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§ 49 
 

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

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

 Redovisningen godkänns.  

 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stabsavdelningen, daterad den 9 oktober 2020 

 Inkommen dom från Kammarrätten, inkommen den 30 september 2020 

 Anmälan om folköl på Preem i Knislinge, inkommen den 7 oktober 2020 
 
 

 

 




