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Tid och plats: 

 

Tisdag den 31 maj 2022, klockan 9:00-10:00, Sessionssalen 

Beslutande ledamöter: Andréas Söderlund (M), ordförande 

Therese Svensson Collin (C) 

Daniel Glimtoft (M) 

Patrik Thygesson (M) 

Kristin Johansson (S) 

Christian Karlsson (S) 

Göte Färm (SD) 

  

Ersättare: Johan Ekstrand (M) 

Emine Hamza (M) 

Tom de Corbin Elliott (C) 

Jonas Gustafsson (KD) 

Lena Svensson (S) 

Johan Holgersson (S) 

Mikael Christersson (SD) 

  

Övriga närvarande: Elin Lindblom, tf miljö- och bygglovschef 

Johan Elofsson, byggnadsinspektör 

Mari Lilja White, tillståndsinspektör 

Jonas Nilsson, brandingenjör 

Oskar Odd, nämndsekreterare 

  

Justerare Göte Färm (SD) 

  

Justeringens utförande Kommunhuset, Broby 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

28 - 35 

  

Sekreterare Oskar Odd 

  

Ordförande Andréas Söderlund (M) 

  

Justerare Göte Färm (SD) 
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Anslag om justering 
 

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

Sammanträdesdatum 2022-05-31 

Datum då anslaget sätts upp 2022-07-04 

Datum då anslaget tas ned 2022-07-26 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 
 

Ademir Salihovic 
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§ 28 
 

Tillsynsplan för lag om skydd mot olyckor (LSO) och lagen 
om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 2022–2026 
Dnr: TT 2022/00028 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

 Tillsynsplan enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och 

explosiva varor (LBE) fastställs att gälla från 1 juli 2022. 

 

Beslutsmotivering 

Räddningstjänsten har arbetat fram förslag till reviderad tillsynsplan för åren 2022–2026. 
Planen är framtagen på samma sätt som i Kristianstads kommun. Utefter denna plan fastställs 

årligen tillsynsobjekt. 
 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Nu gällande tillsynsplan arbetades fram under 2020, att gälla 2020–2023. Planen togs fram i 
samband med den revidering av handlingsprogram enligt LSO som gjordes under 2020. 
 

Under 2021 trädde ändringar i LSO i kraft, vilket gjorde att nya handlingsprogram för 
kommunerna skulle tas fram. Handlingsprogram enligt dessa ändringar antogs i 

kommunstyrelsen 2022-04-13 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stabsavdelningen, daterad den 24 maj 2022 

 Tjänsteutlåtande Räddningstjänsten, daterad den 23 maj 2022 

 Förslag till Tillsynsplan, daterad den 23 maj 2022 
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§ 29 
 

Redovisning - Årsuppföljning av Tillståndsverksamheten 
enligt LSO och LBE 
Dnr: TT 2022/00031 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

  Redovisningen godkänns. 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Räddningstjänsten redovisar årligen en uppföljning av Lag om skydd mot olyckor (LSO) och 

Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) till Tillsyns- och tillståndsnämnden. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Stabsavdelningen, daterad den 30 maj 2022 

 Presentation 

 Enkät Årsuppföljning enlig LSO 

 Beslut om avslut tillsynsärende avseende Östra Göinge kommuns arbete enlig LSO 
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§ 30 
 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på 
en tänkt avstyckning av fastigheten Gyvik 2:8 i Östra Göinge 
kommun. 
Dnr: TT 2022/00026 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

-  Tillsyns- och tillståndsnämnden meddelar som förhandsbesked att bygglov kan förväntas 
beviljas för nybyggnad av fritidshus på en tänkt avstyckning av fastigheten Gyvik 2:8 i 
Östra Göinge kommun. 

Som villkor för att bygglov ska kunna lämnas gäller att:  

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

bygglovsenheten. Utvändig färgsättning samt placering av byggnaden ska vara 

lämplig ur landskapsbildssynpunkt. 

 

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 

Christer Lindqvist ansöker om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på en tänkt 

avstyckning av fastigheten Gyvik 2:8 i Östra Göinge kommun. 
 

Beslutsunderlag 
 Miljö och Bygglovs tjänsteskrivelse 2022-05-19 
 Ansökan, 2022-03-22 
 Karta 1:50000, 2022-05-19 
 Karta 1:5000, 2022-05-19 
 Situationsplan, 2022-03-22 
 Ortofoto, 2022-03-22 
 Yttrande från Östra Göinge kommun utan erinran, 2022-05-04 

 

Beslutet skickas till: 
Sökande:  
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Fastighetsägare:  

Akten 
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§ 31 
 

Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av 
fritidshus på fastigheten Breanäs 1:23 inom 
strandskyddsområde i Östra Göinge kommun. 
Dnr: TT 2022/00027 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

 Tillsyns- och tillståndsnämnden meddelar dispens från bestämmelserna om strandskydd 
för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Breanäs 1:23 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 sjön 
Immeln. Fastigheten ligger utanför detaljplan och utanför sammanhållen bebyggelse. Det 

aktuella fritidshuset ligger inom område med strandskydd. Fritidshuset uppfördes 1962. 
Tillbyggnadens area är 16,1 kvm. Tillbyggnaden bedöms inte påverka hemfridzonens 
utbredning jämfört med idag.  

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.  

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 

Pia Paulsson ansöker om strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten 
Breanäs 1:23. 
 

Beslutsunderlag 

 Miljö och Bygglovs tjänsteskrivelse 2022-05-20 
 Ansökan, 2022-03-30 
 Karta 1:50000, 2022-05-19 
 Karta 1:5000, 2022-05-19 
 Situationsplan, 2022-03-30 
 Ortofoto 1975, 2022-05-19 
 Plan- och fasadritning, 2022-03-30 

 

Beslutet skickas till: 

Sökande:  

Fastighetsägare:  

Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö 

Akten 
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§ 32 
 

Stadigvarande serveringstillstånd - Camp Immeln 
Dnr: TT 2022/00013 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

  Marin Adventures Immeln AB 556801–8021 beviljas att till allmänheten servera 
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker på Camp Immeln, 

Immelnvägen 2, 289 73 Immeln. 
Serveringstillståndet gäller årligen under perioden 1 april till 30 september klockan 
11:00-22:00  

(8 kap. 2 § Alkohollagen) 

Beslutsmotivering 
Med hänvisning till vad som går att läsa i beslutsunderlag ’Tjänsteutlåtande’, har det 
framkommit i utredning, samtal med sökanden under utredningens gång, tidigare besök på 

Camp Immeln i Immeln, bedöms sökanden ha visat att sökanden uppfyller de högt ställda 
krav på lämplighet som ställs, enligt Alkohollagen, för att meddelas serveringstillstånd.  
 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Marin Adventures Immeln AB har ansökt om tillstånd att servera spritdrycker, vin, starköl 
och andra jästa alkoholdrycker på Camp Immeln. Serveringstillståndet är avsett att gälla 

årligen under perioden 1 april – 30 september. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stabsavdelningen, daterad den 18 maj 2022. 

 Tjänsteutlåtande, daterad den 18 maj 2022 

 Bilaga ritning 
 

Beslutet skickas till: 
Marin Adventures Immeln AB, Kungsbackevägen 1 28946 Glimåkra 
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§ 33 
 

Redovisning - Halvårsuppföljning av Tillståndsverksamheten 
Dnr: TT 2022/00030 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

  Redovisningen godkänns 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Tillståndsinspektören redovisar årligen tillståndsverksamheten i Östra Göinge för Tillsyns- 

och tillståndsnämnden. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stabsavdelningen, daterad den 25 maj 2022 

 Halvårsrapport Östra Göinge 2022 
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§ 34 
 

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

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

  Redovisningen godkänns. 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Tillsyn- 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 3 maj 2022 

 Delegationsbeslut tillfälligt serveringstillstånd, daterad den 22 april 2022 

 Delegationsbeslut ang. ansökan att utföra egensotning enligt LSO, daterad den 5 maj 
2022 

 Delegationsbeslut ang. ansökan att utföra egensotning enligt LSO, daterad den 5 maj 
2022 

 Delegationsbeslut ang. ansökan att utföra egensotning enligt LSO, daterad den 5 maj 
2022 

 Ordförandebeslut angående stadigvarande serveringstillstånd, med tillhörande, 
daterad den 13 maj 2022 

 Miljö- och hållbarhetsavdelningens delegationsbeslut för april 2022 

 Plan- och byggenhetens delegationsbeslut för april 2022 
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§ 35 
 

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

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

  Redovisningen godkänns 

 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Information om mottaget beslut om beslutat tillstånd för hantering av brandfarliga och 

explosiva varor, tillstånd för hantering av brandfarliga varor, underrättelse och kallelse till 
Förvaltningsrätten, protokoll från mål i Mark- och miljööverdomstolen, beslut om 

överprövning i ärende om strandskyddsdispens samt överklagande av beslut i tillsynsärende, 
gällande ärenden som nämnden beslutat i, för redovisning till nämnden. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stabsavdelningen, daterad den 27 april 2022 

 Underrättelse om mål gällande tillämpning av alkohollagen, daterad den 3 maj 2022 

 Kallelse till mål gällande tillämpning av alkohollagen, daterad den 1 april 2022 

 Protokoll i mål nr M 1816–22, daterad den 4 maj 2022 

 Beslutat tillstånd för hantering av brandfarliga och explosiva varor, daterad den 7 
april 2022 

 Tillstånd för hantering av brandfarliga varor, daterad den 7 april 2022 

 Beslut om överprövning i ärende om strandskyddsdispens, daterad den 20 maj 2022 

 Överklagande av beslut i tillsynsärende, daterad den 20 maj 2022  
 
 

 

 




