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Tid och plats: 

 

Tisdag den 14 december 2021, klockan 9:00-10:50, Mötesrum Sessionssalen 

Beslutande ledamöter: Andréas Söderlund (M), ordförande 

Stefan Mellblom (M) 

Kristin Johansson (S) 

Christian Karlsson (S) 

Göte Färm (SD), §§ 55–60 

Lena Svensson (S), tjänstgörande ersättare för Göte Färm (SD) § 54 

Tom de Corbin Elliott (C), tjänstgörande ersättare för Therese Svensson-Collin 

(C) 

Mikael Christersson (SD), tjänstgörande ersättare för Patrik Tygesson (M) 

  

Ersättare: Johan Holgersson (S) 

 

  

Övriga närvarande: Mikael Torberntsson, samhällsutvecklingschef 

Aida Zubic Prag, miljö och bygglovschef 

Mari Lilja White, tillståndsinspektör 

Oskar Odd, nämnsekreterare 

  

Justerare Christian Karlsson (S) 

  

Justeringens utförande Fredag den 17 december i Kommunhuset, Broby 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

54 - 60 

  

Sekreterare Oskar Odd 

  

Ordförande Andréas Söderlund (M) 

  

Justerare Christian Karlsson (S) 
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Anslag om justering 
 

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

Sammanträdesdatum 2021-12-14 

Datum då anslaget sätts upp 2021-12-17 

Datum då anslaget tas ned 2021-01-10 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 
 

Oskar Odd 
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§ 54 
 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd på Café 
Haack/Östra Göinge Golfklubb i Knislinge 
Dnr: TT 2021/00043 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

 Café Haack AB:s ansökan om tillstånd att till allmänheten servera starköl, vin, 

spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker på Östra Göinge Golfklubb, Riksvägen 
12, 289 31 Knislinge avslås 

 

Beslutsmotivering 
De sökande har inte visat att de är lämpliga att servera alkohol eller att de kommer att bedriva 

verksamheten i enlighet med de krav som ställs upp i Alkohollagen.  
8 kap 12 § Alkohollagen. 

 
 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Café Haack AB har ansökt om tillstånd att servera starköl, vin, spritdrycker och 

andra jästa alkoholdrycker på Café Haack på Östra Göinge Golfklubb i Knislinge. 
 
Sammantaget gör oklarheten kring personer med betydande inflytande i 

verksamheten, den konstaterade överträdelsen mot alkohollagens bestämmelser och 
tidigare kända brister att de sökande inte bedöms lämpliga jml 8 kap 12 § 

Alkohollagen. Den sökande bedöms inte heller ha visat att verksamheten kommer att 
bedrivas i enlighet med de krav som ställs upp i alkohollagen, så som avses i samma 
paragraf.  

 
En mer utförlig beskrivning av ärendet går att finna i bilaga, Tillståndsinspektörens 

Tjänsteutlåtande.   

 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stabsavdelningen, daterad den 9 december 2021 

 Tillståndsinspektörens Tjänsteutlåtande, daterad den 2 december 2021 

 Kommentar till Kommunicering MLW, daterad den 3 december 2021 
 

Beslutet skickas till: 

Mari Lilja White, tillståndsinspektör  
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§ 55 
 

Anmälan om miljöfarlig verksamhet gällande 
automatstation för drivmedel på fastigheten Broby 59:8 
Dnr: TT 2021/00048 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

 Qstar försäljning AB (org. nr. 556349–2262), med verksamhet på fastigheten Broby 

59:8, inplaceras enligt 23 kap. 2 § verksamhetskod 50.20 C 
miljöprövningsförordningen (2013:251). 

 Avgiften för verksamhetskoden 50.20 C är fastställd i taxa av Kommunfullmäktige 

(KF 2019-10-24, § 98) till avgiftsklass (AF) 7. Kostnadsfaktorn (K) är from 2020-01-
01 fastställd till 1000 kr. 

 Vidare föreläggs Qstar försäljning AB (org. nr. 556349–2262) om följande 
försiktighetsmått: 

 Verksamheten ska bedrivas i enlighet med inkommen anmälan och gällande 
lagstiftning.  

 Buller från verksamheten får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå 
utomhus vid bostäder än 50 dB(A) dagtid (kl. 06-18) vardagar utom 

helgdagar, 40 dB(A) nattetid (kl. 22-06) samt 45 dB(A) övrig tid.  

 Oljeavskiljaren ska underhållas och besiktigas med avseende på täthet och 
funktion i enlighet med SS-EN 858–2. Besiktningen ska göras minst vart 

femte år i samband med tömning. 

 Verksamheten ska genomföra egenkontroll enligt SS-EN 858–2 av 

oljeavskiljaren. Egenkontrollen ska göras minst var sjätte månad. 

 Slam- och oljeavskiljarna ska tömmas och rengöras vid behov, i enlighet med 

tillverkarens anvisningar. Avfall som uppstår vid tömning skall tas omhand 
som farligt avfall. 

 Oljeavskiljaren ska vara utrustad med provtagningsbrunn för utgående vatten 
och optiskt och akustiskt larm för maximal oljenivå. 

 Hålla saneringsutrustning för omhändertagande av spill av kemikalier eller 

farligt avfall lättillgängligt inom verksamhetsområdet.  

 Hantera kemiska produkter och farligt avfall så att spill och läckage inte kan 

nå mark, yt- och grundvatten eller avloppsledningsnätet.  
o Betydande ändring av verksamheten skall anmälas till Tillsyns- och 

tillståndsnämnden. 

Beslutet fattas med stöd av 9 kap 6 § p.1 och 26 kap 9 §, med hänvisning till 2 kap 3 § 

miljöbalken (1998:808) samt 27 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
(1998:899).  
 

Beslutet om avgift är fattat med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken samt 15, 17 § § i den av 
kommunfullmäktige beslutade taxan (KF 2019-10-24, § 98) för Tillsyns- och 

tillståndsnämndens verksamhet inom miljöbalken. 
 



  

 

Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden 

2021-12-14 

Sida 6/12 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsmotivering 
Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) ska alla som driver en verksamhet, genomföra de 

försiktighetsmått och åtgärder som krävs för att förhindra och motverka att olägenhet för 
människors hälsa eller miljön uppstår.  

 
Enligt 2 kap. 6 § miljöbalken (1998:808) ska alla som avser att bedriva en verksamhet välja 
en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång 

och olägenhet för människors hälsa och miljön. Tidigare har verksamheten bedrivits på en 
fastighet inne i Broby centrum, som vid en nyetablering inte hade ansetts vara lämplig för 

ändamålet. Miljö och bygglov bedömer att den nya placeringen på Broby 59:8 är lämplig 
placering för en nyetablering av en automatstation.   
 

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

 
I 23 kap. 2 § verksamhetskod 50.20 C miljöprövningsförordningen (2013:251) framgår att det 
råder anmälningsplikt för en anläggning där det hanteras mer än 1000 m3 flytande 

fordonsbränsle per kalenderår. 
 

I anmälan har Qstar Försäljning AB uppgett att försäljningen beräknas nå upp till 1 miljon 
liter fordonsbränsle per kalenderår.  
 

Tillsyns- och tillståndsnämnden bedömer att ovan nämnda försiktighetsmått är tillräckliga. 
 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 12 november 2021 tog miljö och bygglov emot en anmälan om miljöfarlig verksamhet 
gällande automatstation på fastigheten Broby 59:8 i Östra Göinge kommun. Enligt anmälan 
kommer stationen tillhandahålla 95oktanig bensin, E85 (etanol), diesel och HVO-diesel. 
Stationen beräknas sälja 1 miljon liter drivmedel per år. Två väderskydd kommer att byggas och 
en oljeavskiljare av klass 1 ska installeras. I anmälan bifogades även förslag till 
egenkontrollprogram samt produktblad och säkerhetsdatablad för drivmedlen.  
 
I dagsläget har Qstar Försäljning AB en automatstation inne i centrala Broby. Denna station ska 
stängas ner, som en del av ombyggnationen av Broby centrum. Den planerade automatstationen 
på Broby 59:8 ska ersätta den inne i Broby centrum.  
 

Beslutsunderlag 

 Anmälan om miljöfarlig verksamhet daterad 2021-11-21. 

 Översiktskarta. 
 

Beslutet skickas till: 
Qstar Försäljning AB, Box 633, 601 14 Norrköping 
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§ 56 

 

Anmälan om miljöfarlig verksamhet gällande stadigvarande 
lagring av rundved, sönderdelat bränsle och bark samt 
sönderdelning av bränsle på fastigheten Haraberga 3:7 
Dnr: TT 2021/00049 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

 Södra Skogsägarnas ekonomiska förening (org. nr. 729500–3789), med verksamhet 

på Haraberga 3:7, inplaceras 8 kap. 5 § punkt 1 Verksamhetskod 20.40 C, 8 kap. 9 § 

punkt 1 Verksamhetskod 20.80 C samt 20 kap 4 § verksamhetskod 39.90 C.  

 Avgiften för verksamhetskoderna blir totalt 19 per kalenderår enligt fastställd taxa 

antagen av kommunfullmäktige (KF 2019-10-24, § 98). Kostnadsfaktorn (K) är för 

tillfället och tillsvidare fastställd till 1000 kr. Avgiften kommer att tas ut först 2022.  

 Med stöd av miljöbalken (1998:808) föreläggs Södra Skog (org. nr.) att vidta följande 

försiktighetsmått:  

 Verksamheten ska bedrivas i enlighet med anmälan daterad 2020-12-28. 

 Sönderdelning av bränsle får endast ske vardagar mellan kl. 06:00-18:00.   

 In- och uttransport från terminalen samt hantering av materia l på terminalen får endast 

ske mellan kl. 05.00-23.00.  

 Buller från verksamheten får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus 

vid bostäder än 50 dB(A) dagtid (kl. 06-18) vardagar utom helgdagar, 40 dB(A) 

nattetid (kl. 22-06) samt 45 dB(A) övrig tid. Dessa riktlinjer kan tillåtas överskridas 

vid något enstaka tillfälle. Närboende ska då informeras om detta i god tid.  

 Betydande ändring av verksamheten skall anmälas till Tillsyns- och 

tillståndsnämnden.  

 

Beslutsmotivering 

Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) ska alla som driver en verksamhet, genomföra de 
försiktighetsmått och åtgärder som krävs för att förhindra och motverka att olägenhet för 

människors hälsa eller miljön uppstår. 

 
Enligt 2 kap. 6 § miljöbalken (1998:808) ska alla som avser att bedriva en verksamhet välja 

en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång 
och olägenhet för människors hälsa och miljön. Tidigare har verksamheten bedrivits på en 

fastighet inne i Broby centrum, som vid en nyetablering inte hade ansetts vara lämplig för 
ändamålet. Miljö och bygglov bedömer att den nya placeringen på Broby 59:8 är lämplig 
placering för en nyetablering av en automatstation. 

 
Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) får en tillsynsmyndighet besluta om de 

förelägganden och förbud som behövs för att miljöbalken samt följdlagstiftning ska följas.  
Miljö och bygglov bedömer att lokaliseringen är lämplig för en verksamhet av detta slag. Det 
finns redan liknande verksamheter på platsen och det är ett insynsskyddat område omringat 
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av växtlighet. 
 
Tillsyns- och tillståndsnämnden bedömer att ovan nämnda försiktighetsmått är tillräckliga. 
 

Beslutsnivå  
Tillsyn- och tillståndsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Den 12 december 2020 tog miljö och bygglov emot en anmälan om miljöfarlig verksamhet 

gällande stadigvarande lagring av rundved, sönderdelat bränsle, bark och sönderdelning av 
bränsle på fastigheten Haraberga 3:7. Anmälan avser stadigvarande lagring av upp till 50 000 
m3 fub bränsleved per år, sönderdelning av upp till 50 000 m3 fub bränsleved per år samt 

lagring av sönderdelad bränsleved upp till ca 130 000 m3s och lagring av upp till 100 000 m3 
torkad bark och /eller annat sönderdelat biobränsle per år. Ytorna som verksamheten 

disponerar är ca 21 000 m2.   

Verksamheten bedrivs redan på platsen, under en tidsbegränsning satt av miljö och bygglov 
vid en tidigare anmälan. Vid den prövningen bedömde tillsynsmyndigheten att det behövde 

göras en dagvattenutredning på platsen innan en permanent verksamhet kunde tillåtas och 
därför tilläts verksamheten endast till och med 2020-12-31.   
När den aktuella anmälan lämnades in 2020-12-28 hade den efterfrågade 

dagvattenutredningen inte genomförts och verksamheten fick därmed besked om anmälan 
inte var komplett. Därmed har handläggningen inte påbörjats tidigare, men verksamheten har 

tillåtits fortsätta på platsen.   

Den 4 november 2021 tog miljö och bygglov emot rapporten Utredning av 

dagvattenförhållanden vid f.d. flygfält Bivaröd. Enligt utredningen finns det goda möjligheter 
för rening av dagvatten av den kvalitet som är kopplad till aktuell verksamhet, på fastigheten 
i dagsläget. Rapporten lämnar också förslag på åtgärder som behöver genomföras för att 

säkerställa att dagvattenhanteringen fungerar tillfredsställande. Dessa förslag riktar sig till 
fastighetsägaren.   

Den 25 november 2021 meddelade verksamhetsutövaren att de önskade återuppta 
handläggningen av ärendet.   

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Miljö och bygglov, daterad den 2 december 2021 

 Anmälan om miljöfarlig verksamhet, daterad den 28 december 2020 

 Dagvattenutredning, daterad den 4 november 2021 

 Översiktskarta 
 

Beslutet skickas till: 

Södra Skogsägarna ekonomisk förening, Södra Skog, Skogsudden, 351 89 Växjö  
Elin Lindblom, miljöinspektör 
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§ 57 
 

Reviderad taxa för bygglovsverksamheten 2022 
Dnr: TT 2021/00050 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

- Tillsyns- och tillståndsnämnden godkänner förslaget till reviderad taxa för 
bygglovsverksamheten för år 2022.  

 Taxan börjar gälla 2022-01-01. 

 

Beslutsmotivering 
Kommuner får enligt Kommunallagen ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter de 
tillhandahåller. Kostnaden ska tas ut enligt självkostnadsprincipen och vara lika för alla enligt 

likställighetsprincipen. Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet inom 
Byggnadsnämndens ansvarsområde finns i 12 kap. Plan- och bygglagen (2010:900). 

 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Miljö och Bygglov reviderar bygglovstaxan inför 2022 och föreslår justering av 
milliprisbasbeloppet 47,6 beräknat på 2021 års prisbasbelopp, 47 600kr, till 

milliprisbasbeloppet 48,3 beräknat på prisbasbeloppet för 2022, 48 300kr.  

 

Beslutsunderlag 

 Miljö och Bygglovs tjänsteskrivelse, daterad den 2 december 2021. 

 Förslag till taxa för bygglovsverksamheten 2022. 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 58 
 

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

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

  Redovisningen godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

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

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stabsavdelningen, daterad den 9 december 2021 

 Presentation av Miljö- och bygglovschefen 
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§ 59 
 

Delegationsbeslut för redovisning i december 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 Stabsavdelningen, daterad den 9 december 2021 

 Plan- och byggenhetens delegationsbeslut i november 2021 

 Miljö- och hållbarhets delegationsbeslut för november 2021 
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§ 60 
 

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

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

  Redovisningen godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 

Domar från ärenden som nämnden har beslutat om har inkommit och således redovisas för 
nämnden.  
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stabsavdelningen, daterad den 9 december 2021 
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