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Tid och plats:

Onsdag den 23 juni 2021, klockan 9:00-09:45, Mötesrum Sessionssalen

Beslutande ledamöter:

Andréas Söderlund (M), ordförande
Therese Svensson Collin (C)
Jonas Gustafsson, tjänstgörande ersättare för Stefan Mellblom (M)
Johan Holgersson (S), tjänstgörande ersättare för Patrik Thygesson (M)
Kristin Johansson (S)
Christian Karlsson (S)
Mikael Christersson (SD), tjänstgörande ersättare för Göte Färm (SD)

Övriga närvarande:

Mikael Torberntsson, verksamhetsområdeschef
Aida Zubic Prag, miljö- och hållbarhetschef
Elin Lindblom, miljöinspektör (§ 27)
Johan Elofsson, byggnadsinspektör

Justerare

Therese Svensson Collin (C)

Justeringens utförande

Den 24 juni 2021 i Kommunhuset, Broby.
Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla.
Paragrafer

Underskrifter:

Justerandes sign.

Sekreterare

Ademir Salihovic

Ordförande

Andréas Söderlund (M)

Justerare

Therese Svensson Collin (C)

Utdragsbestyrkande
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Anslag om justering
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Tillsyns- och tillståndsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-06-23

Datum då anslaget sätts upp

2021-06-28

Datum då anslaget tas ned

2021-07-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Stab

Underskrift

Ademir Salihovic

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Information
Information från ordförande
Ordförande i Tillsyns- och tillståndsnämnden Andréas Söderlund (M) informerar om
nytillkommen information i ärendet TT 2021/00026–1, Anmälan om miljöfarlig verksamhet
gällande lagring och hantering av avfall och träprodukter. Med anledning av den nya
informationen har man valt att ta bort ärendet från dagordningen så att ärendet kan
handläggas med hänsyn till yttrandena från närboende och beslutas om i ett senare skede.
Information från samhällsutvecklingschef
Mikael Torberntsson informerar nämnden om Café Haacks tillbakadragna ansökan om det
stadigvarande alkoholtillståndet.
Informerar om den positiva utvecklingen i kommunens byar och om det växande intresset för
att bygga i Östra Göinge. Informerar i samband med detta om det nya kommunhuset.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 27

Anmälan om miljöfarlig verksamhet gällande hyvling av
träprodukter på fastigheten Boalt 3:72, Östra Göinge
kommun
Dnr: TT 2021/00025

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut

 Verksamheten Makani Montage AB (org.nr. 556101–5008) inplaceras enligt 8 kap. 4
§ verksamhetskod 20.30 C miljöprövningsförordningen (2013:251).
 Avgiften för verksamhetskoden 20.30-1 är fastställd i taxa antagen av
kommunfullmäktige (KF 2019-10-24, § 98), till avgiftsklass (AF) 9. Kostnadsfaktorn
(K) är från och med 2020-01-01 fastställd till 1000 kr. Avgiften kommer att tas ut
först 2022.
 Med stöd av 26 kap. 9 § och 2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) föreläggs Makani
Montage AB (org. nr. 556101–5008) att vidta följande försiktighetsmått:
 Verksamheten skall bedrivas i enlighet med inkommen anmälan och gällande
lagstiftning.
 Verksamheten ska ta fram ett förslag till egenkontrollprogram och lämna in till
tillsynsmyndigheten senast den 1 oktober 2021.
 Buller från verksamheten ska begränsas så att den ekvivalenta ljudnivån vid
närmaste bostäder inte överstiger Naturvårdsverkets riktlinjer Vägledning om
industri- och annat verksamhetsbuller, rapport 6538. Dessa riktlinjer kan
överskridas vid något enstaka tillfälle. Närboende bör då informeras om detta i
god tid innan.
 Kemikalier skall förvaras i sekundärt skydd eller i en invallning som är tät och
beständig mot det aktuella ämnet, samt rymmer hela den största behållarens
volym plus 10 % av resterande behållares totala volym.
 Betydande ändring av verksamheten skall anmälas till Tillsyns- och
tillståndsnämnden.

Beslutsmotivering
Enligt 8 kap. 4 § verksamhetskod 20.30 miljöprövningsförordningen (2013:251) gäller
anmälningsplikt C för anläggning med tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling
eller svarvning med en produktion av mer än 6000 m3 per kalenderår.
Miljö och bygglov bedömer att ovan angivna förslag till försiktighetsmått är tillräckliga för
att verksamheten ska kunna leva upp till miljöbalkens krav.

Beslutsnivå
Tillsyns- och tillståndsnämnden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanfattning av ärendet
Miljö och bygglov genomförde en planerad miljötillsyn av verksamheten den 3 april 2021.
Vid inspektionen angav verksamheten att de producerade ca 30 000 m3 hyvlade trävaror per
kalenderår. Efter besöket noterade tillsynsmyndigheten att verksamheten är
anmälningspliktig enligt kap. 8 4 § miljöprövningsförordningen (2013:251), baserat på
angiven produktionsmängd. Via inspektionsrapporten uppmanades verksamheten om att
lämna in en anmälan om miljöfarlig verksamhet till tillsynsmyndigheten.
Den 27 maj 2021 tog miljö och bygglov emot en anmälan om miljöfarlig verksamhet
gällande hyvling av trävaror. Verksamheten tar emot virkespartier, hyvlar och paketerar.
Produktionsmängden angavs vara 32 363 m3 per kalenderår. Biprodukter så som kutterspås
skickas till Södra Århults Torv och pressas till stallspånbalar. Brustet virke och avfall från
virkeskapning skickas till Kraftringen i Örtofta.
Verksamheten har kommunicerats skriftligen den 8 juni 2021.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse Miljö- och Bygglov, daterad den 8 juni 2021
Anmälan, daterad den 27 maj 2021
Tillsynsbesök, daterad den 13 april 2021
Översiktskarta

Beslutet skickas till:
Makani Montage AB, Boalt Svenstorpsvägen 9, 289 94 Glimåkra

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 28

Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av pumpoch tryckstegringsstation samt grävningsarbeten för
överföringsledning för dricks- och avloppsvatten på
fastigheten
m.fl. inom strandskyddsområde i
Östra Göinge kommun.
Dnr: TT 2021/00027

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut

 Tillsyns- och tillståndsnämnden meddelar dispens från bestämmelserna om
strandskydd för nybyggnad av pump- och tryckstegringsstation samt grävningsarbeten
för överföringsledning för dricks- och avloppsvatten på fastigheten
m.fl.
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.
Dragningen av ledningen och berörda fastigheter är delvis belägna inom områden med
förordnande om strandskydd längs Sibbhultaån, Axeltorpsån samt en del vid Helge ån.
Tillsyns- och tillståndsnämnden bedömer att pump- och tryckstegringsstation inte innebär
någon ytterligare begränsning i allmänhetens tillgång till området. Pump- och
tryckstegringsstation tar i anspråk endast den yta/mark den står på. Efter att grävningsarbeten
för överföringsledning för dricks- och avloppsvatten slutförts innebär dessa ingen ytterligare
begränsning i användandet av områdena än tidigare. Förutsättningarna för djur- och växtlivet
bedöms inte förändras. Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken har skett utan krav på åtgärder
från Länsstyrelsen.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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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.

Beslutsnivå
Tillsyns- och tillståndsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT) ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnad av
pump- och tryckstegringsstation samt grävningsarbeten för överföringsledning för dricks- och
avloppsvatten på fastigheten
m.fl.

Beslutsunderlag








Tjänsteskrivelse Miljö- och Bygglov, daterad den 10 juni 2021
Ansökan, daterad den 19 maj 2021
Översiktskarta 1:450000, daterad den 19 maj 2021
Kartor 1:10000, daterad den 19 maj 2021
Situationsplan
1:400, daterad den 10 juni 2021
Plan- och fasadritning, daterad den 10 juni 2021
Bilaga, daterad den 19 maj 2021

Beslutet skickas till:
Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT), Bruksgatan 1a, 295 31 BROMÖLLA
Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöavdelningen, 205 15 MALMÖ
Akten

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 29

Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av
nätstation på fastigheten Påarp S:1, inom
strandskyddsområde i Östra Göinge kommun.
Dnr: TT 2021/00028

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut

 Tillsyns- och tillståndsnämnden meddelar dispens från bestämmelserna om
strandskydd för nybyggnad av nätstation på fastigheten Påarp S:1 i Östra Göinge
kommun i enlighet med ansökan.

Beslutsmotivering
Enligt 7 kap 15 § miljöbalken (mb) får inom strandskyddsområde inte
5. nya byggnader uppföras,
6. 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
7. grävningsarbeten eller andra förberedande arbete utföras för byggnader, anläggningar
eller anordningar som avses i 1 och 2, eller,
8. 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 vid
Sibbhultaån. Den intilliggande nätstationen avses rivas p.g.a. haveri och ersättas med en ny
nätstationen för att tillgodose en säker elleverans i området. Tillsyns- och tillståndsnämnden
bedömer att nätstationen inte innebär någon begränsning i allmänhetens tillgång till området.
Nätstationen 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 2 och 5 mb. 2.
Området är väl avskilt från stranden genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan
exploatering. 5. Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse
som inte kan ske utanför området. Den aktuella nätstationen bedöms inte innebära något
intrång i allmänhetens tillgång och nyttjande av markområdet. Förutsättningarna för djur- och
växtlivet bedöms inte förändras.

Beslutsnivå
Tillsyns- och tillståndsnämnden
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanfattning av ärendet
E.ON Energidistribution AB ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation på
fastigheten Påarp S:1.

Beslutsunderlag









Tjänsteskrivelse Miljö- och Bygglov, daterad den 10 juni 2021
Ansökan, daterad den 2 juni 2021
Karta 1:25000, daterad den 2 juni 2021
Karta 1:500, daterad den 2 juni 2021
Situationsplan 1:500, daterad den 2 juni 2021
Situationsplan, daterad den 2 juni 2021
Plan- och fasadritning. daterad den 2 juni 2021
Foto, daterad den 2 juni 2021

Beslutet skickas till:
E.On Energidistribution AB, Att: Jonas Jansson, Box 233, 281 23 Hässleholm
Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöavdelningen, 205 15 MALMÖ
Akten

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 30

Yttrande - Förslag till vägplan för faunaåtgärder på väg 19
och väg 23 i Östra Göinge kommun och Hässleholms
kommun
Dnr: TT 2021/00024

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut
 Yttrandet godkänns.

Beslutsnivå
Tillsyns- och tillståndsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Trafikverket har begärt yttrande avseende förslag till vägplan för faunaåtgärder på väg 19 och
väg 23 i Östra Göinge kommun och Hässleholms kommun. Kommunen bedömer att förslaget
till vägplan för faunaåtgärder väg 19 och 23 är en mindre avvikelse som inte strider mot
detaljplanens syfte i anslutning till Bastholmens industriområde i Broby.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Miljö- och hållbarhet, daterad den 2 juni 2021
Beslutet skickas till:
Aida Zubic Prag, miljö- och hållbarhetschef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 31

Delegationsbeslut för redovisning i juni 2021
Dnr: TT 2021/00001

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 Stab, daterad den 11 juni 2021
Plan- och byggenhetens delegationsbeslut i maj 2021
Miljö- och hållbarhets delegationsbeslut i maj 2021
Räddningstjänstens medgivande om egensotning
Räddningstjänstens tillstånd för hantering av brandfarliga varor

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

