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Tid och plats: 

 

Tisdag den 28 september 2021, klockan 9:00-10:30, Mötesrum Sessionssalen 

Beslutande ledamöter: Andréas Söderlund (M), ordförande 

Therese Svensson Collin (C), §§ 35–37, 39–45 

Stefan Mellblom (M) 

Tom de Corbin Elliott (C), tjänstgörande ersättare för Patrik Thygesson (M) 

Kristin Johansson (S) 

Christian Karlsson (S) 

Göte Färm (SD) 

Johan Holgersson (S), § 38 

  

  

Övriga närvarande: Mikael Torberntsson, samhällsutvecklingschef 

Aida Zubic Prag, miljö- och hållbarhetschef, §§ 35–41 

Johan Elofsson, byggnadsinspektör, §§ 35–39 

Elin Lindblom, miljöinspektör, § 36 

Mari Lilja White, tillståndsinspektör § 35 

Mimmi Viippola, utvecklingssekreterare §§ 42–43 

Ademir Salihovic, kommunsekreterare 

  

Justerare Kristin Johansson (S) 

  

Justeringens utförande Den 30 september 2021 i kommunhuset, Broby. 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

35 - 45 

  

Sekreterare Ademir Salihovic 

  

Ordförande Andréas Söderlund (M) 

  

Justerare Kristin Johansson (S) 
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Anslag om justering 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Tillsyns- och tillståndsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-09-28 

Datum då anslaget sätts upp 2021-09-30 

Datum då anslaget tas ned 2021-10-22 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 
 

Ademir Salihovic 
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Information 
Samhällsutvecklingschefen informerar om att vi på många håll ser en positiv trend i Östra 

Göinge kommunen. Samhällsbyggnadsavdelningen kommer att fortsätta arbeta med 
tillitsstyrning och service genom att utbilda chefer och medarbetare för att bättre möta 

medborgare och på sikt bli en ännu attraktivare kommun.  
 
Samhällsutvecklingschefen informerar fortsättningsvis om kommunhuset, pågående projekt i 

kommunen och om satsningen på utemiljön.  
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§ 35 
 

Ansökan om utökat stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten, Breanäs Hotell AB 
Dnr: TT 2021/00033 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

 Breanäs Hotell AB beviljas tillstånd att till allmänheten servera spritdrycker, vin, 

starköl och andra jästa alkoholdrycker på Breanäs Hotell, Breanäs 3060, 289 73 
Immeln. Tillståndet omfattar rumsservering till hotellrummen, samt pausservering i 
den byggnad som kallas Kulturhuset. 

 Serveringstillståndet gäller året runt klockan 11:00—01:00.  
(8 kap. 2 §, 5 §, 15 § Alkohollagen) 

 

Beslutsmotivering 
Med hänvisning till nedanstående utredning, samtal med sökanden under 
utredningens gång, besök på Breanäs Hotell i Immeln, bedöms sökanden ha visat att 

de uppfyller de högt ställda krav på lämplighet som ställs, enligt Alkohollagen, för 
att meddelas serveringstillstånd. 
 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Breanäs Hotell AB har ansökt om utökat tillstånd att till allmänheten servera spritdrycker, 
vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker på Breanäs Hotell. Serveringstillståndet är avsett 
att gälla året runt, med serveringstid 11:00 – 01:00. Utökningen avser serveringsutrymmen i 

lokaler i Breanäs kulturhus och omfattar även pausservering. 
 

Bedömning sökandens lämplighet 
I remissvaret från Skatteverket framkom att sökandebolaget och en av företrädarna haft ett 
antal betalningsuppmaningar under 2020. Det rör sig endast om ett fåtal uppmaningar, som 

gäller mindre belopp. Samtliga har betalats innan de restförts hos Kronofogden. Sammantaget 
utgör inte uppmaningarna ett sådant systematiskt åsidosättande av skyldigheterna gentemot 

det allmänna, att de påverkar den ekonomiska lämpligheten negativt.  
 
Inre och yttre tillsyn har genomförts under 2020, utan anmärkning. 

 
Sökanden bedöms ha visat att de är fortsatt personligt och ekonomiskt lämpliga att servera 

alkohol jml 8 kap 12 § Alkohollagen. 
 

Bedömning lokaler och matutbud 
Serveringsstället har vid ansökningstillfället 2019 och vid tillsyn 2020 bedömts uppfylla 
alkohollagens krav på kök, ett varierat matutbud, sittplatser och brandsäkerhet i hotell- och 

restaurangbyggnaderna. 
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Den aktuella serveringslokalen Kulturhuset är del av samma serveringsställe och uppfyller 
således kraven på köksutrustning och matutbud i 8 kap 15 § Alkohollagen. Serveringslokalen 

Kulturhuset har i denna utredning bedömts uppfylla kraven på sittplatser jml 8 kap 15 § och 
på brandsäkerhet jml 8 kap 16 §.  

 
Så kallad ”pausservering” jml 8 kap 15 § Alkohollagen, av starköl, vin och andra jästa 
alkoholdrycker, får ske under ca 20 minuter i paus i musik- eller teaterföreställning, i lokalens 

foajé, utan krav på matservering eller sittplatser. 
 

Alkoholpolitisk bedömning 
I utredningen har ingenting framkommit som innebär att alkoholservering på grund av 

serveringsställets belägenhet eller av andra skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga om 
ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa, så som avses i 8 kap 17 § 
Alkohollagen. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Miljö- och hållbarhet, daterad den 23 september 2021 

 Tillståndsinspektörens tjänsteskrivelse, daterad den 13 september 2021 

 Fastighetskarta och ritning över serveringslokalen med markerat serveringsutrymme 
 

Beslutet skickas till: 
Mari Lilja White, tillståndsinspektör 
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§ 36 
 

Anmälan om miljöfarlig verksamhet gällande lagring och 
hantering av avfall och träprodukter på fastigheten Broby 
59:9, Östra Göinge kommun 
Dnr: TT 2021/00026 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

 Verksamheten JKN Entreprenad AB (org. nr. 556798-1088) inplaceras enligt 29 kap. 

35 §, 41 §, 43 § och 49 § verksamhetskoderna 90.141 C, 90.110 C, 90.80 C och 90.40 
C, 8 kap. 5 § och 9§ verksamhetskoderna 20.40 C och 20.80 C samt 20 kap. 4 § 

verksamhetskod 39.90 C miljöprövningsförordningen (2013:251), där 
verksamhetskoden 90.40 C klassas som huvudverksamhet.  

 Avgiftsklassen för verksamhetskoderna blir totalt 15,6 per kalenderår enligt fastställd 

taxa antagen av kommunfullmäktige (KF 2019-10-24 § 98). Kostnadsfaktorn (K) är 
från och mer 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 JKN 

Entreprenad AB (org. nr. 556798-1088) att vidta följande försiktighetsmått:  

 Verksamheten skall bedrivas i enlighet med anmälan, med tillhörande förslag 

på egenkontrollprogram, daterad 2021-05-28, och gällande lagstiftning.  

 All lagring och hantering ska ske på asfalterad yta.  

 Ett förslag till utformning av dagvattenhantering ska lämnas in till 
tillsynsmyndigheten senast 1 november 2021.  

 Provtagning av vatten ska ske två gånger per år vid utloppet av dammen. De 
parametrar som ska provtas är pH och konduktivitet, suspenderade ämnen, 
metaller, näringsämnen (N,P), fenolindex, COD-cr och BOD7 samt oljeindex.  

 Den totala bullerbilden vid närmsta bostadshus får inte överskrida 
Naturvårdverkets 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.  

 Bullrande verksamhet så som sortering, siktning, krossning och flisning får 
endast bedrivas vardagar utom helgdag mellan kl. 06:00-18:00.  

 Betydande ändring av verksamheten skall anmälan till Tillsyns- och 
tillståndsnämnden.  

 

Beslutsmotivering 
Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) får tillsynsmyndigheten besluta om de 
förelägganden och förbud som behövs för att miljöbalken och dess följdlagstiftning ska 
följas.  

 
Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) ska alla som bedriver en verksamhet utföra de 

skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som krävs för att 
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förebygga, hindra eller motverka att verksamheten innebär en risk för skada eller olägenhet 
för människors hälsa eller miljön.  
 

Miljö och bygglov bedömer att ovan angivna föreslag till försiktighetsmått är tillräckliga för 
att verksamheten ska leva upp till miljöbalkens krav. 
 

Beslutsnivå  
Tillsyn- och tillståndsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 28 maj 2021 tog miljö och bygglov emot en anmälan om miljöfarlig verksamhet på 
fastigheten Broby 59:9. Anmälan gällde lagring och hantering av avfall och träprodukter. Det 

avfall som avses är schaktmassor, betong, asfalt, träaska och träavfall. I anmälan anges 
verksamhetskoderna 90.110, 90.80, 90.40, 90.141, 20.40, 20.80 och 39.90.  

 
Lagringen som kommer ske gäller icke-farligt avfall som en del av att samla in det (90.40, 
lagring av timmer (20.80) och lagring av bränsleflis (39.90). Verksamheten kommer sortera 

icke-farligt avfall (90.80), genomföra mekanisk bearbetning av icke-farligt avfall, så som 
krossa asfalt (90.110), flisa timmer (20.40) och använda icke-farligt avfall för 
anläggningsändamål (90.141).  

 
I anmälan har verksamheten angett ett flertal försiktighetsmått. Verksamheten kommer att ha 

möjlighet till vattenbegjutning vid behov för att inte dammpartiklar ska sprida sig från 
verksamheten. All mekanisk bearbetning kommer att ske på platser där jordvallar byggts för 
att minska bullret till omgivningen. Ytan kommer att asfalteras för att minska risken för att 

föroreningar sprids till omkringliggande mark och askan kommer att täckas vid behov. 
Verksamheten kommer också att anlägga diken och brunnar som leder till en dagvattendamm 

och översilningsytor. Dagvattendammen kommer att rensas från sediment regelbundet.  
I anmälan finns även ett förslag till egenkontrollprogram för verksamheten.  
 
Den 8 juni 2021 begärde tillsynsmyndigheten in ritningar för brunnar, diken och 

dagvattendamm samt ställde frågan hur man kommit fram till dimensioneringen av 
dagvattendammen. Verksamheten svarade samma dag att man har beställt en projektering 

som ska titta på hur dagvattenhanteringen bäst utformas samt dimensionering av 
dagvattendammen. Detta har blivit försenat och kommer att lämnas in till 
tillsynsmyndigheten när det är klart.  

 
Anmälan samt tidigare förslag till beslut har kommunicerats till boende inom 500 meter den 8 

juni 2021. Den 21 juni tog miljö och bygglov emot 33 underskriva yttranden med totalt 58 
namnunderskrifter. Alla närboende uttryckte en oro inför verksamhetens etablering. Denna 
oro har besvarats i tjänsteskrivelse Bemötande av yttranden gällande etablering av JKN 

Entreprenad AB på fastigheten Broby 59:9, daterad 2021-06-22.  
 

Den 30 augusti 2021 lämnade den sökande in ett PM gällande buller till miljö och bygglov.  
 
Förslaget till beslut har kommunicerats den sökande skriftligen. 
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Beslutsunderlag 
 Anmälan om miljöfarlig verksamhet, daterad den 28 maj 2021  

 Översiktskarta.  

 Bemötande av yttranden gällande etablering av JKN Entreprenad AB på fastigheten 

Broby 59:9, tjänsteskrivelse daterad den 22 juni 2021  

 PM buller JKN Broby, daterad den 30 augusti 2021 

 Miljöenhetens tjänsteskrivelse daterad den 13 september 2021 
 

Beslutet skickas till: 
Elin Lindblom, miljöinspektör 
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§ 37 
 

Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av 3st 
komplementbyggnader på fastigheten  :  inom 
strandskyddsområde i Östra Göinge kommun 
Dnr: TT 2021/00036 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

 Tillsyns- och tillståndsnämnden meddelar dispens från bestämmelserna om strandskydd 
för nybyggnad av 3st komplementbyggnader 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 Helgeå. 
Fastigheten är idag bebyggd med ett fritidshus som Tillsyns- och tillståndsnämnden beviljade 

dispens för 2013-09-25. Länsstyrelsen meddelade 2013-10-28 att inte överpröva beslutet om 
dispens. Hela fastigheten får enligt beslutet tas i anspråk som tomtplats. Tillsyns- och 

tillståndsnämndens bedömer att marken inom fastigheten redan idag är ianspråktagen för 
bostadsändamål. 

Med beaktande av den utredning som presenterats i ärendet bedömer Tillsyns- och 

tillståndsnämnden att särskilda skäl anses föreligga enligt 7 kap 18c § punkt 1 och 2 mb. 1. 
Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften. 2. Området är väl avskilt från stranden genom väg, järnväg, 
bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering. 
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De nya komplementbyggnaderna innebär inte 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. 
 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

  ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnad av 3st 
komplementbyggnader på fastigheten  :  Ett kombinerat uterum och bastu, en 

komplementbyggnad av attefallstyp samt ett förråd. De nya komplementbyggnaderna 
placeras inte närmre Helgeå än det befintliga fritidshuset. Fastigheten är avskild från Helgeå 

av annan fastighet samt en statlig landsväg. Strandskyddet gäller för hela fastigheten.  
Sökande har som särskilt skäl angett punkt 1 och 2 i 7 kap. 18c § mb, 1. Området har redan 
tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 2. 

Området är väl avskilt från stranden genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan 
exploatering. Fastigheten är idag bebyggd med ett fritidshus som Tillsyns- och 
tillståndsnämnden beviljade dispens för 2013-09-25. Länsstyrelsen meddelade 2013-10-28 att 

inte överpröva beslutet om dispens. Hela fastigheten får enligt beslutet tas i anspråk som 
tomtplats. De nya komplementbyggnaderna utgör ingen begränsning för allmänhetens 

tillgång till området. Förutsättningarna för djur- och växtlivet bedöms inte förändras i 
förhållande till hur marken används idag. 
 

Avgift 
- Strandskyddsdispensavgift: 7616 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 

 Miljö och Bygglovs tjänsteskrivelse daterad den 17 september 2021 
 Ansökan, daterad den 23 augusti 2021 
 Karta 1:40000, daterad den 15 september 2021 
 Karta 1:5000, daterad den 15 september 2021 
 Ortofoto, daterad den 15 september 2021 
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 Situationsplan, daterad den 23 augusti 2021 
 Planritning komplementbyggnad 2st, daterad den 23 augusti 2021 
 Fasadritning komplementbyggnad 3st, daterad den 23 augusti 2021 
 Plan- och fasadritning uterum/bastu, daterad den 23 augusti 2021 
 Fasadritning uterum/bastu, daterad den 23 augusti 2021 
 Plan- och fasadritning förråd, daterad den 23 augusti 2021 
 Beslut Länsstyrelsen, daterad den 28 oktober 2013 

 

Beslutet skickas till: 

 

Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöavdelningen, 205 15 MALMÖ 

Akten 
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§ 38 
 

Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av brygga 
på fastigheten :  (Stora Äspön), inom 
strandskyddsområde i Östra Göinge kommun 
Dnr: TT 2021/00037 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

  Tillsyns- och tillståndsnämnden meddelar dispens från bestämmelserna om 

strandskydd för anläggande av brygga på fastigheten  :  (Stora Äspön) 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 18b § mb lämna 
dispens om särskilda skäl föreligger. En dispens ska enligt 7 kap 26 § mb vara förenlig med 
strandskyddets syfte. 

Aktuell fastighet är belägen inom område med förordnande om strandskydd på ön Stora 
Äspön i sjön Immeln. Platsen används idag frekvent under sommarsäsongen och ingår som 

en del i det rörliga friluftslivet i sjön Immeln. Avsikten med bryggan är att anvisa en bestämd 
plats att angöra ön och öka tillgängligheten samt att underlätta för kommunen att underhålla 
och sköta de grillplatser och sopkärl som finns på platsen. Åtgärderna syftar till att bidra till 

en mer hållbar turism. Tillsyns- och tillståndsnämnden bedömer att marken redan idag är 
ianspråktagen för friluftsändamål och tillgänglig för allmänheten. 

Med beaktande av den utredning som presenterats i ärendet bedömer Tillsyns- och 
tillståndsnämndens att särskilda skäl anses föreligga enligt 7 kap 18c § punkt 3 och 5 mb. 3. 
Anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses 

utanför området. 5. Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 
intresse som inte kan tillgodoses utanför område. 

Det aktuella anläggandet av brygga innebär inte något intrång i allmänhetens nyttjande av 
markområdet. Förutsättningarna för djur- och växtlivet bedöms inte förändras i förhållande 
till hur marken används idag. 
 
 



  

 

Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden 

2021-09-28 

Sida 14/23 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Östra Göinge kommun ansöker om strandskyddsdispens för anläggande av brygga på 
fastigheten  :  på ön Stora Äspön i sjön Immeln. Strandskyddet gäller för hela delen 
av fastigheten.  

 
Sökande har som särskilt skäl angett punkt 3 och 5 i 7 kap. 18c § mb, 3. Anläggningen måste 

för sin funktion ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför området. 5. 
Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför område.  

 
Platsen är redan idag ianspråktagen för friluftsändamål som rastplats på kanotleden på sjön 

Immeln. På platsen finns idag grillplatser och sopkärl som kommunen sköter.  
 
Anläggandet av bryggan behövs för att långsiktigt säkerställa att allmänheten kan använda 

området på ett ändamålsenligt och hållbart sätt. Bryggan behövs även för att kommunen på 
ett säkert sätt ska kunna underhålla och sköta grillplatsen samt tömningen av sopkärlen. 

Bryggans mått är 2,1m x 4,8m och tillhörande landgång 0,68m x 4,2m.  
 
Anläggandet av bryggan utgör ingen begränsning för allmänhetens tillgång till området.  

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

 
Avgift 
- Strandskyddsdispensavgift: 7616 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 

 Miljö och Bygglovs tjänsteskrivelse, daterad den 17 september 2021 
 Ansökan, daterad den 20 augusti 2021 
 Karta 1:40000, daterad den 17 september 2021 
 Karta, daterad den 20 augusti 2021 
 Ortofoto, daterad den 20 augusti 2021 
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Sida 15/23 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

 Foto på brygga 2st, daterad den 20 augusti 2021 
 

Beslutet skickas till: 

 
Sökande: Östra Göinge Kommun, Att: Jan Carlson, Box 66, 289 03 BROBY 

Fastighetsägare:  

Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöavdelningen, 205 15 MALMÖ 

Akten 

 
 

 

  



  

 

Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden 

2021-09-28 

Sida 16/23 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 39 
 

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på 
fastigheten  :  i Östra Göinge kommun 
Dnr: TT 2021/00040 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

 Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutar om anstånd att bevilja bygglov för 

tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten  i Östra Göinge kommun. 

 

Beslutsmotivering 
Om ett ärende om lov eller förhandsbesked som avser en byggnad eller ett markområde som 
omfattas av en ansökan om expropriationstillstånd eller av ett påbörjat arbete för att anta, 

ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser, får byggnadsnämnden besluta 
att ärendet om lov eller förhandsbesked inte ska avgöras förrän frågan om 

expropriationstillstånd har avgjorts eller planarbetet har avslutats. Om kommunen inte har 
avslutat planarbetet inom två år från det att ansökningen om lov eller förhandsbesked kom in 
till byggnadsnämnden, ska dock ärendet om lov eller förhandsbesked avgöras utan dröjsmål. 

(9 kap 28 § plan- och bygglagen 2010:900).  

Ett arbete att se över och ändra detaljplanen avseende bl.a. byggrätter har påbörjats.  

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

  ansöker om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med uterum och 
skärmtak. Åtgärden avviker från detaljplanen avseende överskridande av byggnadsarea 

(BYA). Största tillåtna byggnadsarea (BYA) enligt gällande detaljplan är 250m². Enligt 
ansökan är den föreslagna totala byggnads arean (BYA) 321m². Avvikelsen är inte att 
betrakta som liten i enlighet med 9 kap 31b § plan- och bygglagen (2010:900).  

Detaljplanen vann laga kraft 2004-10-21. Ett arbete att se över och ändra detaljplanen 
avseende bl.a. byggrätten har påbörjats. 
 

Beslutsunderlag 

 Miljö och Bygglovs tjänsteskrivelse, daterad den 17 september 2021 
 Ansökan, daterad den 7 september 2021 
 Planritning inkl. situationsplan, daterad den 7 september 2021 
 Fasadritning norr söder, daterad den 17 september 2021 
 Fasadritningar öster väster, daterad den 7 september 2021 

 

Beslutet skickas till: 
   

Akten 
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2021-09-28 

Sida 17/23 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 40 
 

Uppföljning av tillsynsplan i september 2021 
Dnr: TT 2021/00005 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

  Redovisningen godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 

 

Sammanfattning av ärendet 

Tillsyns- och tillståndsnämnden ska regelbundet få en redovisning med uppföljning av 
tillsynsplanen. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 17 september 2021 

 Uppföljning av tillsynsplan september 2021 
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 41 
 

Redovisning av pågående viten i september 2021 
Dnr: KS 2021/01957 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

  Redovisningen godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och hållbarhetschefen presenterar en redovisning över pågående viten för nämnden. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 24 september 2021 

 Presentation av miljö- och hållbarhetschefen 
 
 

 

  



  

 

Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden 

2021-09-28 

Sida 19/23 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 42 
 

Revidering av informationshanteringsplan 
Dnr: TT 2021/00038 

Tillsyns- och tillståndsnämndens förslag till Kommunstyrelsen 

- Tillsyns- och tillståndsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen fastställer förslag till 
revidering av informationshanteringsplan, som inbegriper området: 

o 1. Demokrati och Ledning 

o 3. Samhällsservice 
o 4. Samhällsbyggnad 

o 5. Trygghet och säkerhet 
o 6. Miljö och hälsoskydd 

- Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut omfattar de punkter där ”TT” anges som 

ansvarig nämnd. 
- Tillsyns- och tillståndsnämndens beslutar att för de informationstyper som saknas i 

den befintliga informationshanteringsplanen, kan informationshanteringsplanen som 
gäller från och med 2021-10-06 tillämpas även retroaktivt. Undantag är om 
lagstiftning motsäger detta. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Arkivlagen (1990:782) föreskriver att myndigheter ansvarar för förvaltande av sina arkiv. Till 

detta ansvar inräknas eventuell gallring.  
 
Informationshanteringsplanen är ett styrande dokument med flera funktioner. Dels är det en 

plan över myndighetens handlingar som tillsammans med diariet ger en komplett bild av 
vilka handlingstyper som förekommer hos myndigheten. I planen tydliggörs även för hur 
verksamhetens information ska förvaras samt om handlingarna ska gallras eller bevaras.  

 
Revideringar av mindre karaktär har gjorts, avser bland annat korrigering av digital 

lagringsyta, huruvida handlingen ska registreras i diariet samt vissa tillägg som rör hantering 
av handlingar som härrör till dataskyddslagstiftningen. Ändringar visas i planen enligt 
följande: 

- Röd text: Tillägg av information som inte tidigare funnits med i föregående plan 
- Röd genomstruken text: Text som funnits med i föregående plan, men som tas bort 

- Grön markering: Text som funnits med i föregående plan och som enbart flyttats till 
annat ställe, i syfte att göra planen mer begriplig.  
 

Reviderad informationshanteringsplan inbegriper Östra Göinge kommuns samtliga nämnder, 
Tillsyns- och tillståndsnämndens beslutar enbart om de punkter som rör dem och som 

benämns som ”TT” under kolumnen ”ansvarig nämnd”.  
 

Beslutsunderlag 



  

 

Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden 

2021-09-28 

Sida 20/23 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

 Tjänsteskrivelse från Stabsavdelningen, 2021-09-17 

 Förslag till reviderad informationshanteringsplan, att gälla från och med 2021-10-06 

 Nuvarande informationshanteringsplan (gäller fr.o.m. 2019-12-11)  
 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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Sida 21/23 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 43 
 

Rapport från Dataskyddsombud gällande kontroll av 
dataskyddsefterlevnad 2020  
Dnr: TT 2021/00039 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

 Rapport från dataskyddsombud gällande kontroll av dataskyddsefterlevnad 2020, 

noteras och läggs till handlingarna 
 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Östra Göinge kommun har sedan Dataskyddsförordningen trädde i kraft anlitat Sydarkivera 
som externt dataskyddsombud. Ombudets viktigaste uppdrag är att ge råd och stöd samt att 

ha en kontrollerande funktion så att dataskyddslagstiftningarna följs. Som ett led i detta, har 
Sydarkivera utfört en kontroll av Östra Göinge kommuns dataskyddsefterlevnad, och då 
specifikt Tillsyns- och tillståndsnämnden. 

 
Av rapporten framgår att Tillsyns- och tillståndsnämnden till stora delar uppfyller de krav 

som ställs utifrån dataskyddslagstiftningen så som lokal organisation, informationsplikt, 
upprättande av registerförteckning och personuppgiftsbiträdesavtal samt rutiner och processer 
för arbetets olika delar. Det finns dock delar som dataskyddsombudet anser vara viktiga att 

arbeta vidare med: kartläggning och åtgärdsplan kopplat till tredjelandsöverföringar, 
upprättande av personuppgiftbiträdesavtal och kontroll av aktualiteten i redan upprättade 

avtal samt regelbundna risk- och konsekvensbedömningar i samband med upphandling eller 
införande av nytt IT-system.  
Dataskyddsombudet framhåller även vikten av att arbetet med systemförvaltning ska fortlöpa 

samt att beslut med fördel kan fattas gällande en systematisk metod för 
informationssäkerhetsarbetet. 

Utvecklingssekreterare, tillika dataskydds- och informationssäkerhetssamordnare, kommer att 
lägga en plan för dataskyddsarbetet gällande Tillsyns- och tillståndsnämnden med stöd av 
dataskyddsombudets rapport. 
 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse från Stabsavdelningen, 2021-09-17 
- Rapport från kontroll av dataskyddsefterlevnad 2020 Östra Göinge kommun, 2021-

08-03 
 

Beslutet skickas till: 
- Utvecklingssekreterare stabsavdelningen 
- Therese Jigsved, dataskyddsombud Sydarkivera 
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Sida 22/23 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 44 
 

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

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

  Redovisningen 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 Stab, daterad den 23 juli 2021 

 Beslut ang. ansökan att utföra egensotning enligt LSO (SFS 2003:778) 3 kap. 4 §  

 Plan- och byggenhetens delegationsbeslut i augusti 2021 

 Miljö- och hållbarhets delegationsbeslut i augusti 2021 
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 45 
 

Meddelanden till Tillsyns- och tillståndsnämnden för 
redovisning i september 2021 
Dnr: TT 2021/00003 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

  Redovisningen godkänns 

 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Domar från ärenden som nämnden har beslutet om har inkommit och därför redovisas de för 
nämnden. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 24 september 2021 

 Inkommen dom 
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