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Instans: Tillsyns- och tillståndsnämnden 

Tid och plats: Sessionssalen, tisdagen den 29 november 2022 kl 09:00-09:50 

Beslutande: Andréas Söderlund (M), Ordförande 
Tom de Corbin Elliot (C), tjänstgörande 
ersättare för Therese Svensson Collin (C), 1:e 
vice ordförande 
Daniel Glimtoft (M) 
Patrik Thygesson (M) 

Kristin Johansson (S), 2:e vice ordförande 
Christian Karlsson (S) 
Göran Svensson (SD) 

 
Paragrafer: §§ 51–59 

Justeringens plats och tid: Kommunhuset, 2022-11-30  

 

Sekreterare:  
 Oskar Odd 

Ordförande 
 

 Andréas Söderlund (M) 

Justerare 
   

 Kristin Johansson (S)   

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Datum då anslaget sätts upp 2022-12-01 Datum då anslaget tas ned 2022-12-23 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Broby 
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Närvarolista 
Ej tjänstgörande ersättare: Emine Hamza (M) 

Lena Svensson (S) 
Johan Holgersson (S) 
Thyra Persson (SD) 

Övriga: Mikael Torberntsson, samhällsutvecklingschef 
Elin Lindblom, tf miljö- och bygglovschef 
Johan Elofsson, bygglovsinspektör 
Jonas Nilsson, brandingenjör 
Oskar Odd, nämndesekreterare 
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§ 51 Val av justerare 
Dnr  
 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 
Kristin Johansson (S) utses till justerare. 
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§ 52 Godkännande av dagordning 
Dnr  
 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 
Dagordning och föredragningslistan godkänns. 
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§ 53 Ansökan om strandskyddsdispens för 
nybyggnad 
Dnr 2022-00852 
Föredragande: Johan Elofsson 

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

om strandskydd för nybyggnad av  på del av fastigheten 
 

Sammanfattning av ärendet 
 ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnad av 

 på del av fastigheten  

on ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnad av 
 på del av fastigheten  enligt bifogade 

handlingar. Strandskyddet gäller för del av fastigheten. Den berörda åtgärden 
ligger inom strandskydd. Den berörda delen av fastigheten ligger intill 
område med detaljplan. Byggnationen består av 10st bostäder, en 
gemensamhetslokal, ett tank-pumphus samt två gångbroar. Broarna ligger 
utanför tomtplatsen och är till för allmänheten. Den berörda delen av 
fastigheten är idag obebyggd. Området är utpekat som LIS-område i 
kommunens översiktsplan.  
Byggnationen tar i anspråk endast det område som behövs för byggnaderna 
och dess användning. Allmänheten kan även fortsättningsvis röra sig längs 
Kilingaån. De långsiktiga förutsättningarna för djur- och växtlivet bedöms 
inte påverkas.  
Både de allmänna och de enskilda intressena bedöms kunna tillgodoses. 

Beslutsunderlag 
- Miljö och Bygglovs tjänsteskrivelse 2022-11-17 
- Ansökan, 2022-07-14 
- Karta 1:20000, 2022-11-17 
- Ortofoto, 2022-10-27 
- Situationsplan, 2022-10-27 
- Tomtplatsavgränsning, 2022-09-30 
- Plan- och fasadritning 1 7st, 2022-09-30 
- Plan- och fasadritning 2 4st, 2022-09-30 
- Naturvärdesinventering, 2022-09-30 
- Sökandes skäl för dispens, 2022-09-30 
- Komplettering till ansökan, 2022-09-30 
- Beskrivning av objekt 2022-09-30 
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- LIS-plan, antagen 2022-03-23 

Beslutet ska skickas till 
 

Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöavdelningen, 205 15 MALMÖ 
Akten 
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§ 54 Anmälan om miljöfarlig verksamhet 
Dnr 2022-00853 
Föredragande: Elin Lindblom 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 
- Anmälan om miljöfarlig verksamhet läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 16 oktober 2022 tog miljö- och bygglov emot en anmälan om 
miljöfarlig verksamhet gällande tillverkning av 500 ton rengöringsmedel per 
år på fastigheterna  och  från . I samband 
med att ansökan lämnades in, inkom verksamhetsutövare även med en 
skriftlig beskrivning av verksamheten, dess miljöpåverkan samt ett 
egenkontrollprogram. 

 har under en längre tid bedrivit tillståndspliktig tillverkning 
av biobränsle/RME, behandlingsmedel för utsäde, tillverkning av 
rengöringsmedel och hygienprodukter enligt ovan samt anmälningspliktig 
biogastillverkning på fastigheten och  
Tillverkningen av biobränsle har inte varit aktiv sedan 2014 och nu har man 
också beslutat att avsluta tillverkningen av behandlingsmedel för utsäde. 
Verksamheten har därför själv valt att dra tillbaka sitt tillstånd och endast 
behålla den anmälningspliktiga biogastillverkningen och tillverkning av 
rengöringsmedel. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2022-11-25 
- Översiktskarta 
- Förslag till beslut som kommunicerats till verksamheten 2022-11-11 
Beslutet ska skickas till 

 
Miljö- och bygglovsenheten 
Akten 
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§ 55 Årsuppföljning av Lag om brandfarliga och 
explosiva varor (LBE) och Lag om skydd mot 
olyckor (LSO) 2022 
Dnr 2022-00850 
Föredragande: Elin Lindblom 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 
- Redovisningen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Uppföljning och tillsyn enligt LBE och LSO redovisas för nämnden av 
brandingenjör Jonas Nilsson. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2022-11-21 
- Presentation 
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§ 56 Kontroll av dataskyddsefterlevnad för 
Tillsyns- och tillståndsnämnden i Östra Göinge 
kommun 2022 
Dnr 2022-00851 
Föredragande: Oskar Odd 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 
- Sydarkiveras rapport från kontroll av dataskyddsefterlevnad för tillsyns- 
och tillståndnämnden läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Sydarkivera har gjort en kontroll av Tillsyns- och tillståndsnämndens 
dataskyddsefterlevnad. Rapporten lämnas till nämnden för kännedom. I 
rapporten framgår det att Tillsyns- och tillståndsnämnden uppfyller många 
punkter, men även har en del att arbeta vidare med, som listas i rapportens 
slut. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2022-11-22 
- Sydarkiveras rapport, daterad 2022-10-20 
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§ 57  Redovisning av delegationsbeslut Tillsyns- 
och tillståndsnämnden - Samlingsärende 2022 
Dnr 2022-0000218 
Föredragande: Oskar Odd 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 
- Redovisningen godkänns. 

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 när som helst återta 
delegationen. De delegerade besluten ska redovisas till nämnden varje 
månad. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Stabsavdelningen, daterad 2022-11-17 
- Plan- och byggenhetens delegationsbeslut för oktober 2022 
- Miljö- och hållbarhetsavdelningens delegationsbeslut för oktober 2022  
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§ 58 Sammanträdesplan för Tillsyns- och 
tillståndsnämnden för år 2023 
Dnr 2022-00854 
Föredragande: Oskar Odd 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 
- Sammanträdesplan för Tillsyns- och tillståndsnämnden för år 2023 
fastställs enligt bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 
Varje år fastställer Tillsyns- och tillståndsnämnden sina sammanträdesdagar 
för nästkommande kalenderår. Anledningen till att detta fastställs i förväg är 
för att underlätta för de förtroendevaldas, men också för förvaltningens 
planering.  
Förslaget till sammanträdesplanen är bland annat framtagen utifrån tidigare 
års sammanträdesplaner, kommunallagens regler om när i tid vissa ärenden 
måste behandlas, andra myndigheters sammanträdesplaner samt lov- och 
helgdagar. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2022-11-23 
- Bilaga innehållande sammanträdesdagar för år 2023 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
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§ 59 Meddelanden till Tillsyns- och 
tillståndsnämnden - Samlingsärende 2022 
Dnr 2022-0000718 
Föredragande: Oskar Odd 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 
- Redovisningen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Inkommen dom i ärende som nämnden fattat beslut i och MSBs uppföljning 
av kommunernas tillståndsprövning och tillsyn enligt LBE för 2021, 
redovisas för nämnden. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2022-11-18 
- Dom Mål nr 2999–22, daterad den 2022-11-16 
- MSBs Uppföljning, daterad 2022-10-18 
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