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§ 12 
 

Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av enskild 
väg på fastigheterna Kviinge 4:6, Kviinge 4:41 och Kviinge 
4:13 inom strandskyddsområde i Östra Göinge kommun. 
Dnr: TT 2022/00019 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 
− Tillsyns- och tillståndsnämnden meddelar dispens från bestämmelserna om strandskydd 

för anläggande av enskild väg på fastigheterna Kviinge 4:6, Kviinge 4:41 och Kviinge 
4:13 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. 
De berörda fastigheterna är delvis belägna inom område med förordnande om strandskydd 
längs Almaån. Den nya enskilda vägen är till större delen placerad inom område med 
strandskydd. Den enskilda vägen behövs för att fastighetsägarna ska få tillgång till sina 
fastigheter i anslutning till utbyggnaden av väg 19 Bjärlöv-Broby enligt vägplan TRV 2019–
76639. 
Tillsyns- och tillståndsnämnden bedömer att den enskilda vägen inte innebär någon 
ytterligare begränsning i allmänhetens tillgång till området. Den enskilda vägen tar i anspråk 
endast den yta/mark den anläggs på. Förutsättningarna för djur- och växtlivet bedöms inte 
förändras i förhållande till hur området används idag. 
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.  
5. Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
ske utanför området. 
 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 
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Sammanfattning av ärendet 
Trafikverket ansöker om strandskyddsdispens för anläggande av enskild väg på fastigheterna 
Kviinge 4:6, Kviinge 4:41 och Kviinge 4:13. 
 

Beslutsunderlag 
− Miljö och Bygglovs tjänsteskrivelse 2022-03-18 
− Ansökan, 2022-03-01 
− Karta 1:20000, 2022-03-17 
− Ritning, 2022-03-01 

 
Beslutet skickas till: 
 
Trafikverket, att: Katarina Wildt-Persson, Box 543, 291 25 KRISTIANSTAD 
Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöavdelningen, 205 15 MALMÖ 
Akten 
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§ 13 
 

Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av 
enbostadshus på fastigheten Västraby 10:33 inom 
strandskyddsområde i Östra Göinge kommun. 
Dnr: TT 2022/00016 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 
−  Tillsyns- och tillståndsnämnden meddelar dispens från bestämmelserna om 

strandskydd för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Västraby 10:33 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 delvis belägen inom område med förordnande om strandskydd vid 
Helgeå. Fastigheten ligger utanför detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse. Större 
delen av det befintliga enbostadshuset ligger inom strandskydd. Enbostadshuset uppfördes 
1952. Mellan fastigheten och Helge å finns ett ca. 70m brett område som är allemansrättsligt 
tillgängligt och som ägs av Östra Göinge kommun. Hela den del av fastigheten som ligger 
inom strandskydd bedöms utgöra 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 mb.   
1. Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften. 
Tillbyggnaden innebär inte något ytterligare intrång i allmänhetens tillgång och nyttjande av 
markområdet enligt allemansrätten. Förutsättningarna för djur- och växtlivet förändras inte.  
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Utifrån en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen bedöms det enskilda intresset i 
förevarande fall väga tyngre. 
 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Anna Nilsson och Matteus Johansson ansöker om strandskyddsdispens för tillbyggnad av 
enbostadshus på fastigheten Västraby 10:33. 
 

Beslutsunderlag 
− Miljö och Bygglovs tjänsteskrivelse 2022-03-16 
− Ansökan, 2022-01-31 
− Karta 1:10000, 2022-03-16 
− Ortofoto, 2022-03-16 
− Situationsplan med tomtplatsavgränsning, 2022-01-31 
− Planritning, 2022-01-31 
− Fasadritning, 2022-01-31 
− Plan- och fasadritning befintligt enbostadshus 2st, 2022-01-31 
− Foto mot Helge å, 2022-01-31 

 
Beslutet skickas till: 
 
Anna Nilsson, Västraby 1039, 289 43 BROBY 
Matteus Johansson, Västraby 1039, 289 43 BROBY 
Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöavdelningen, 205 15 MALMÖ 
Akten 
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§ 14 
 

Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av 
lager/garagebyggnad på fastigheten Skarvik 1:28, inom 
strandskyddsområde i Östra Göinge kommun. 
Dnr: TT 2022/00017 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 
− Tillsyns- och tillståndsnämnden meddelar dispens från bestämmelserna om strandskydd 

för nybyggnad av lager/garagebyggnad på fastigheten Skarvik 1:28 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 belägen inom område med förordnande om strandskydd vid sjön Immeln. 
Fastigheten ligger utanför detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse. Fastigheten är en 
industrifastighet. På platsen för den nya byggnaden har det tidigare legat en lagerbyggnad 
som revs 2014. Företaget har bedrivit verksamhet på fastigheten sedan 1945. Hela fastigheten 
bedöms utgöra tomtplats. 
Med beaktande av den utredning som presenterats i ärendet bedömer Tillsyns- och 
tillståndsnämndens att särskilda skäl anses föreligga enligt 7 kap 18 c § punkt 1 och 4 mb. 1. 
Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknas betydelse för 
strandskyddets syfte.  
4. Ansökan avser utvidgning av pågående verksamhet, utvidgningen kan inte ske utanför 
området.  
Tillsyns- och tillståndsnämnden bedömer att den nya byggnaden inte innebär någon 
ytterligare begränsning i allmänhetens tillgång till området. Förutsättningarna för djur- och 
växtlivet bedöms inte förändras. 
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Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Wilh. Ruberg AB ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnad av lager/garage på 
fastigheten Skarvik 1:28. 
 

Beslutsunderlag 
− Miljö och Bygglovs tjänsteskrivelse 2022-03-17 
− Ansökan, 2022-02-14 
− Karta 1:10000, 2022-03-16 
− Ortofoto med tomtplatsavgränsning, 2022-03-16 
− Situationsplan, 2022-02-14 
− Fasadritning. 2022-02-14 

 
Beslutet skickas till: 
 
Wilh. Ruberg AB, Skarviksvägen 13, 289 73 IMMELN 
Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöavdelningen, 205 15 MALMÖ 
Akten 
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§ 15 
 

Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av enskild 
väg på fastigheten Nöbbelöv 17:1 inom 
strandskyddsområde i Östra Göinge kommun. 
Dnr: TT 2022/00018 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 
− Tillsyns- och tillståndsnämnden meddelar dispens från bestämmelserna om strandskydd 

för anläggande av enskild väg på fastigheten Nöbbelöv 17:1 i Östra Göinge kommun i 
enlighet med ansökan. 

 

Beslutsmotivering 
Enligt 7 kap 15 § miljöbalken (mb) får inom strandskyddsområde inte 

9. nya byggnader uppföras, 
10. 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 

11. grävningsarbeten eller andra förberedande arbete utföras för byggnader, anläggningar 
eller anordningar som avses i 1 och 2, eller, 

12. 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. 
Den berörda fastigheten är delvis belägen inom områden med förordnande om strandskydd 
längs Helge å. Den nya enskilda vägen är placerad inom område med strandskydd. Den 
enskilda vägen behövs för att fastighetsägare som nyttjar GA Nöbbelöv ska få tillgång till 
sina fastigheter i anslutning till utbyggnaden av väg 19 Bjärlöv-Broby enligt vägplan TRV 
2019–76639. 
Tillsyns- och tillståndsnämnden bedömer att den enskilda vägen inte innebär någon 
ytterligare begränsning i allmänhetens tillgång till området. Den enskilda vägen tar i anspråk 
endast den yta/mark den anläggs på. Förutsättningarna för djur- och växtlivet bedöms inte 
förändras i förhållande till hur området används idag. 
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. 
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Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Trafikverket ansöker om strandskyddsdispens för anläggande av enskild väg på fastigheten 
Nöbbelöv 17:1. 
 

Beslutsunderlag 
− Miljö och Bygglovs tjänsteskrivelse 2022-03-17 
− Ansökan, 2022-03-01 
− Karta 1:20000, 2022-03-17 
− Ritning, 2022-03-01 

 
Beslutet skickas till: 
 
Trafikverket, att: Katarina Wildt-Persson, Box 543, 291 25 KRISTIANSTAD 
Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöavdelningen, 205 15 MALMÖ 
Akten 
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§ 16 
 

Krishanteringsplan för livsmedel och dricksvatten  
Dnr: KS 2022/00530 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 
−  Krishanteringsplan för livsmedel och dricksvatten antas. 

 

Beslutsmotivering 
Enligt artikel 5 punkt i förordning (EU) 2017/625 ska den behöriga myndigheten 
(Tillsyns- och tillståndsnämnden) upprätta beredskapsplaner som ska kunna användas 
som stöd vid krissituationer i enlighet med de bestämmelser som avses i artikel 1.2 
samma förordning. 
 
Detta bör göras i linje med kommunens övergripande krishanteringsplan och i 
samråd med andra aktörer i kommunens krishanteringsorganisation, till exempel 
dricksvattenproducenten. 

Syftet med kontrollmyndighetens krishanteringsplan för livsmedel och dricksvatten är 
att i förväg identifiera tänkbara risker (risk- och sårbarhetsanalys), och med hjälp av 
detta upprätta handlingsplaner för hur man ska agera vid olika typer av kriser. Denna 
plan ska användas som stöd vid krissituation. 

Beslutsnivå  
− Tillsyns- och tillståndsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Kriser är per definition sällsynta vilket innebär att de som ska hantera en eventuell händelse 
inte har någon större erfarenhet av liknande situationer. Detta till trots förväntas kommunens 
olika funktioner kunna hantera dessa sällsynta och svåra händelser. För att bäst rusta sig inför 
oväntade eller sällsynta händelser är att ta fram planer som kontinuerligt uppdateras.  
Syftet med Krishanteringsplan för livsmedel och dricksvatten är att vara ett stöd för 
kommunens olika krisfunktioner och därmed öka krishanteringsförmågan när det gäller 
oväntade händelser inom området livsmedel och dricksvatten. 

 
Beslutsunderlag 

− Krishanteringsplan för livsmedel och dricksvatten. 
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§ 17 
 

Årsrapport 2021 för kommunens dataskydds- och 
informationssäkerhetsarbete 
Dnr: TT 2022/00015 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 
−  Årsrapport 2021 – Dataskydds- och informationssäkerhetsarbetet i Östra Göinge 

kommun, noteras och läggs till handlingarna 
 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
I detta ärende redovisas hur dataskyddsarbetet bedrivits i förvaltningen under 2021 samt 
presenteras mål och prioriterade aktiviteter för 2022.  
 
Av rapporten framgår att det stora arbetet vad gäller dataskydd och informationssäkerhet är 
att få till ett naturligt flöde vad gäller den information som behandlas inom förvaltningen. Att 
varje gång en ny typ av information börjar att behandlas så ska delarna som rör dataskydd, 
informationssäkerhet och arkiv ses över. Görs detta till ett naturligt flöde kommer 
rättssäkerheten att öka och arbetsbördan på sikt att minska. Detta är ett systematiskt arbete 
som måste göras på sikt, och med en sak i sänder. Vinsterna av arbetet kommer att bli stora, 
och förutsättningar för att få en fungerande struktur finns. 
 
Dokumentet presenteras för personuppgiftsansvariga, vilka i Östra Göinge kommun är 
samtliga styrelser/nämnder. Personuppgiftsansvariga är ansvariga för de behandlingar av 
personuppgifter som görs inom dess område och ska säkerställa att dataskyddslagstiftningen 
efterlevs. Ansvaret åligger alltid styrelse/nämnd och kan aldrig delegeras till en tjänsteperson. 
En konsekvens av bristande efterlevnad är att sanktionsavgift kan utdömas av 
Integritetsskyddsmyndigheten. Det är således av vikt för personuppgiftsansvarig att vara 
uppdaterad kring och införstådd med det dataskydds- och informationssäkerhetsarbetet som 
bedrivs i kommunen, därav denna redovisande rapport.  
 

Beslutsunderlag 
− Årsrapport 2021 – Dataskydds- och informationssäkerhetsarbetet i Östra Göinge 

kommun 
 
Beslutet skickas till: 
Utvecklingssekreterare 
 
 
 
  



  

 

Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden 
2022-03-29 
Sida 14/15 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 18 
 

Delegationsbeslut för redovisning i mars 2022 
Dnr: TT 2022/00002 

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 18 mars 2022 
− Miljö och hållbarhets delegationsbeslut för februari 2022 
− Plan- och byggenhetens delegationsbeslut för februari 2022 

 
 
 
  



  

 

Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden 
2022-03-29 
Sida 15/15 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 19 
 

Meddelande till Tillsyns- och tillståndsnämnden i mars 2022 
Dnr: TT 2022/00007 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 
−  Redovisningen godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Information om återkallat serveringstillstånd samt kommunicering till verksamhetsutövare i 
ärende som nämnden beslutat i redovisas för nämnden. 
 

Beslutsunderlag 
− Tjänsteskrivelse Stabsavdelningen, daterad den 25 mars 2022 
− Återkallelse av serveringstillstånd 
− Kommunicering till verksamhetsutövare 
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