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Beteckning 

 

Styrdokumentets namn 
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Fastställd av/datum 

Bygg- och miljönämnden/180126 

Senast reviderad av/datum 

Bygg- och miljönämnden/180302 

 

Delegationsordning för bygg- och miljönämnden   

Allmänna bestämmelser för delegering  

a) Syfte 

Syftet med delegering av nämndens beslutanderätt är att avlasta nämnden på 

ärenden, vilket kan leda till kortare beslutsvägar och snabbare handläggning. 

Detta gör att den kommunala förvaltningen kan bli effektivare.  

b) Lagstiftning 

Denna delegeringsordning rör förutom ärenden av allmän karaktär även den 

lagstiftning som bygg- och miljönämnden har ett tillsynsansvar för. 

Delegationsordningen gäller plan- och bygglagen, miljöbalken och 

livsmedelslagen samt deras underliggande förordningar och föreskrifter. 

Även andra lagar som rör tillsyn och prövning av bygg-, miljö-, hälso- och 

livsmedelsfrågor.  

c) Rätten att delegera och dess begränsningar 

I kommunallagen (2017:725) (KL) anges om nämnders möjlighet till 

delegation. Det innebär att beslut egentligen ska fattas av nämnden men att 

nämnden får ge beslutanderätt till utskott, ledamot eller ersättare, eller åt 

anställd på kommunen. Huvudregeln är att nämnder får delegera ärenden 

genom stöd av 6 kap. 37 § KL. Det finns dock begränsningar i vad som kan 

delegeras. I 6 kap. 38 § KL anges i vilka fall delegation inte är möjligt och 

där nämnden därför ska besluta:  

 Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, 

omfattning eller kvalitet 

 Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom 

yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess 

helhet eller av fullmäktige har överklagats 

 Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de 

är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 

 Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som 

lämnats över till nämnden, eller  

 Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får 

delegeras. 
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I 12 kap. 6 § plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) finns ytterligare 

begränsningar i delegationsrätten.  Där står att ett delegationsuppdrag inte 

får omfatta befogenhet att:  

 Avgöra ärenden av stor vikt eller som har principiell betydelse, 

 I andra fall än som avses i 11 kap. 30-32 §§ och 33 § besluta 

förelägganden eller förbud som förenas med vite,  

 Besluta förelägganden som förenas med en upplysning om att 

den åtgärd som föreläggandet avser kan komma att utföras 

genom byggnadsnämndens försorg på bekostnad av den som 

föreläggandet riktas mot, eller 

 Avgöra frågor om byggsanktionsavgift enligt 11 kap. PBL.  

 

Beslut som fattas med stöd av delegering från nämnden ska alltid anmälas 

på kommande nämndsammanträde.  

Nämnden kan närsomhelst återkalla eller ändra ett givet delegationsuppdrag, 

men kan inte ändra ett redan fattat delegationsbeslut.  

Nämnden kan enligt 6 kap. 39 § KL besluta att ordförande för bygg- och 

miljönämnden kan besluta på nämndens vägnar i beslut som är så 

brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.  

 

d) Innebörden av att få ta beslut 

Rätt att besluta i en ärendegrupp kan innebära exempelvis rätt att besluta 

 Att bifalla, besluta om rättelse/omprövning, förelägga någon att 

avhjälpa brister i en ofullständig ansökan eller avslå en ansökan, 

(ej PBL) 

 Att förena tillstånd, godkännande, dispenser eller undantag med 

villkor,  

 Att besluta vad som i övrigt ska gälla för beslut om tillstånd, 

godkännande, dispens eller undantag enligt vad som anges i 

särskilda bestämmelser,  

 Att meddela förelägganden eller förbud i tillsyns- och 

anmälningsärenden,  

 Att lämna en anmälan eller ett klagomål utan åtgärd samt 

 Att avskriva ett ärende från vidare handläggning. 
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e) Delegeringsnivåer 

 

 Ordförande – bygg- och miljönämndens ordförande eller vice 

ordförande om ordinarie ordförande ej är tillgänglig.  

 Bygg- och miljöchef – bygg- och miljökontorets chef eller 

ställföreträdande chef om ordinarie bygg- och miljöchef ej är 

tillgänglig 

 Handläggare – byggnadsinspektör, livsmedelsinspektör, 

miljöinspektör, hälsoinspektör och liknande tjänster 

 Administratör – nämndsekreterare, administratör, assistent och 

liknande tjänster 

 

f) Laga förfall 

 

Vid laga förfall får ersättare överta beslutanderätten av ordinarie delegat. 

Med laga förfall avses att delegaten inte är i tjänst på grund av sjukdom, 

semester, tjänstledighet, jäv eller liknande. Om såväl ordinarie delegat som 

ersättare har förfall och beslut inte bör dröja ska ärendet avgöras av 

delegatens närmaste chef.  

 

g) Åtgärder som inte behöver delegeras 

Åtgärder som är verkställighet ”faktiskt handlande” behöver inte delegeras. 

Exempel på detta är att:  

 Lämna underrättelse till t.ex. Naturvårdsverket eller länsstyrelsen 

 Ansöka om vitesutdömande 

 Översända i rätt tid inkommit överklagande till högre instans 

 Tillkalla polis enbart som skydd 

 Anmäla överträdelser av bestämmelser till polis- och 

åklagarmyndigheten om det finns misstanke om brott 
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ALLMÄNNA ÄRENDEN 

A Författning Ärende Delegat 

A0 

 

 

 

 

 

A1 

 

Delegationsordning 

för kommunstyrelsen 

 

 

 

 

KL 6 kap. 39 §  

Kommunallagen 

(2017:725)   

 

Kommunstyrelsens delegationsordning 

reglerar mandat till tjänstemän vilka ej 

är nämndspecifika. Där så är 

tillämpligt delegeras motsvarande 

mandat som för avdelningschef till 

förvaltningschefen 

 

Besluta i ärenden som är så 

brådskande att nämndens avgörande 

inte kan avvaktas. Delegationen avser 

alla nämndens verksamheter.  Beslut 

ska alltid anmälas på nämndens nästa 

sammanträde 

Bygg- och 

miljöchef 

 

 

 

 

Ordförande samt 

vice ordförande 

 

A1.2  Avge yttrande över remitterade 

ärenden av särskilt brådskande art 

enligt speciallagstiftning 

Handläggare 

 

A2 

 

 

 

A2.1 

 

 

A2.2 

 

 

A2.3 

 

 

A2.4 

 

 

A2.5 

 

 

FL 11 § 

Förvaltningslag 

(2017:900) 

 

FL 12 § 

 

 

FL 15 § 

 

 

FL 20 § 

 

 

FL 21 § 

 

 

FL 26 § 

 

 

Underrätta part att handläggning 

försenats och av vilken anledning 

 

 

Avslå begäran från enskild part om att 

avgöra ett ärende som denna inlett. 

 

Begära, samt vid behov förelägga, att 

ombud ska styrka sin behörighet 

genom skriftlig eller muntlig fullmakt. 

 

Förelägga enskild att avhjälpa brister i 

framställning 

 

Bekräfta handling 

 

 

Inhämta yttranden 

 

Rättelse av beslut med uppenbara 

 

Administratör 

 

 

 

Bygg- och 

miljöchef 

 

Administratör 

 

 

Administratör 

 

 

Administratör 

 

 

Administratör 
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A2.6 

 

A2.7 

 

 

A3.1 

 

 

 

 

A3.2 

FL 36 § 

 

FL 37 §, FL 38 § 

 

 

FL 39 § 

 

 

 

 

FL 43 § 

felaktigheter 

 

Ändra ett beslut 

 

 

Ompröva överklagat beslut som fattas 

på delegation som är uppenbart 

oriktigt på grund av nya 

omständigheter eller av annan 

anledning 

 

Besluta att överklaga beslut och domar 

som innefattar ändring av beslut som 

fattats med stöd av delegation 

Administratör 

 

Samma delegat 

som fattade 

beslutet 

 

Handläggare 

 

 

 

 

Bygg- och 

miljöchef 

    

A3.3 FL 45 § Pröva om skrivelse med överklagan 

inkommit i tid 

Administratör 

    

A4 

 

 Besluta att avge yttrande till högre 

instans med anledning av 

överklagande av beslut som fattats 

med stöd av delegation 

Bygg- och 

miljöchef 

 

A5 

 

Lag (1985:206) om 

vite 6 §, MB 21 kap. 1 

§ 8 st. 

Ansöka hos mark- och miljödomstol 

respektive förvaltningsrätt om 

utdömande av vite 

Handläggare 

A6 

 

KL 6 kap. 6 § 

 

Besluta att utse ombud att företräda 

nämnden vid förhandling eller 

förrättning i mål och ärenden vid 

länsstyrelse, mark- och miljödomstol 

och andra myndigheter 

Ordförande 

 

A7 

 

OSL 6 kap. 3 § 

Offentlighets- och 

sekretesslag 

(2009:400) 

TF 2 kap. 14-15 §§ 

Tryckfrihets-

förordning (1949:105) 

Beslut att inte lämna ut en allmän 

handling  

Bygg- och 

miljöchef 

A8.1 

 

Delgivningslag 

(2010:1932) 47-50 §§ 

Delgivnings-

förordning (2011:154) 

19-20 §§ 

Besluta att delgivning i ett ärende ska 

ske genom kungörelsedelgivning 

 

Bygg- och 

miljöchef 

 



  

 7 (32) 

A8.2 KL 6 kap. 37 § Signera delgivningar Administratör 

A9 MB 19 kap. 5 § 2 st., 

22 kap. 2 § 

PBL 9 kap. 22 § 

Förelägga sökanden att komplettera 

ansökningshandlingarna (enligt plan-

och bygglagen och miljöbalken) 

Handläggare 

 

A10 Livsmedelslagen, 27 § 

Tobakslagen, 22 § 

Strålskyddslagen, 31 

och 33 §, MB 28 kap. 

8 §, PBL 11 kap. 9 § 

Begära polishandräckning för tillträde, 

tillsyn och åtgärder 

 

 

Handläggare 

 

A11 Ordningslagen 

(1993:1 617) 3 kap. 2 

§ 

Samråda med och avge yttrande till 

polismyndighet i ärende inom bygg- 

och miljönämndens 

verksamhetsområde 

Handläggare 
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BYGG 

Nr/kap. Författning Ärende Delegat 

1) Plan- och bygglagen (2010:900) 

1.1 PBL 9 kap.  Bygglov, rivningslov och marklov 

m.m. 

 

1.1.1 PBL 9 kap. 2 § 1 st. 

p.1-2 

Beslut om bygglov inom ramen för de 

föreskrifter som anges i 9 kap. 30-32 a 

§§ PBL i följande ärenden: 

Handläggare 

  a) Nybyggnad av en- eller två-

bostadshus utanför område 

med detaljplan, inom ramen för 

de villkor som bestämts i 

bindande förhandsbesked samt 

på redan etablerad tomtplats 

Handläggare 

  b) Nybyggnad eller tillbyggnad 

inom detaljplan för handel, 

kontor, hantverk och industri 

c) Nybyggnad eller tillbyggnad 

utanför detaljplan för handel, 

kontor, hantverk och industri 

på redan etablerad mark för 

verksamheten 

Handläggare 

  d) Nybyggnad inom detaljplan av 

en- eller tvåbostadshus som 

inte hänför sig till rad- eller 

kedjehusbebyggelse 

Handläggare 

  e) Tillbyggnad av en- eller två-

bostadshus 

Handläggare 

  f) Ny- eller tillbyggnad av komp-

lementbyggnad 

Handläggare 

  g) Ny- eller tillbyggnad av kiosk, 

avloppspumpstation eller 

därmed jämförliga byggnader 

Handläggare 

1.1.2 PBL 9 kap. 2 § 1 st. 

p.3 a 

h) Ta i anspråk eller inreda bygg-

nad helt eller delvis för 

väsentligen annat ändamål.  

Handläggare 

1.1.3 

 

PBL 9 kap. 2 § 1 st. 

p.3 b 

 

i) Inredande av någon ytterligare 

bostad eller någon ytterligare 

lokal för handel, hantverk eller 

Handläggare 



  

 9 (32) 

industri 

1.1.4 

 

 

PBL 9 kap. 2 § 1 st. p. 

3 c och 8 § 1 st. 2 c 

 

j) Byte av färg, fasadbeklädnad, 

taktäckningsmaterial eller 

andra åtgärder som avsevärt 

påverkar byggnadens yttre 

utseende 

Handläggare 

1.1.5 

 

PBL 9 kap. 8 § 1 st. p. 

2 b 

 

k) Ärende om att i område av 

värdefull miljö underhålla ett 

byggnadsverk eller ett 

bebyggelseområde såsom 

avses i 8 kap. 13 § PBL i den 

utsträckning som framgår av 

detaljplan eller 

områdesbestämmelser 

Handläggare 

  Ändringar av föreskrifter om krav 

på bygglov m.m. 

 

1.1.6 

 

PBL 9 kap. 2 § 1 st. 

p.1-2   

 

a) Ändring av gällande bygglov inom 

ramen för tidigare givet lov eller 

medgiven bruttoarea eller med-

given avvikelse från detaljplan 

eller områdesbestämmelser 

Handläggare  

1.1.7 

 

PBL 9 kap. 8 § 1 st. 

och 16 kap. 7 § samt 

PBF 6 kap. 1-2 §§ 

 

b) Nybyggnad eller väsentlig ändring 

av upplag eller materialgårdar, 

fasta cisterner, parkeringsplatser 

utomhus, transformatorstationer 

samt murar och plank    

Handläggare 

1.1.8 PBL 9 kap. 8 § 1 st. 1 

p och 16 kap. 7 § samt 

PBF 6 kap. 3-4 §§ 

c) Uppsättande eller väsentlig 

ändring av skyltar eller ljus-

anordningar 

Handläggare 

  Rivningslov                                                                                    

1.1.9 PBL 9 kap. 10 § Beslut om rivningslov inom ramen för 

de föreskrifter som anges i 9 kap. 34 § 

PBL, dock ej rivning av byggnad som 

ur historisk, kulturhistorisk, 

miljömässig eller konstnärlig synpunkt 

har större värde eller rivning som krä-

ver beslut enligt annan författning 

Handläggare 

  Marklov                                                                                                                                   

1.1.10 PBL 9 kap. 11-13 §§ Beslut om marklov inom ramen för 

föreskrifterna i 9 kap 35 § PBL 

Handläggare 

  Övriga ärenden enligt PBL   

1.1.11 PBL 9 kap. 14 § Bygglov för åtgärder som inte kräver 

lov 

Handläggare 

1.1.12 PBL 9 kap. 19 § Beslut om villkorsbesked Bygg- och 
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miljöchef 

1.1.13 PBL 9 kap. 27 § Beslut om att förlänga handlägg-

ningstiden för ärende om lov eller 

förhandsbesked i högst tio veckor 

utöver de ursprungliga tio veckorna  

Handläggare 

    

1.1.14 PBL 9 kap. 33 § 

 

 

 

Beslut om tidsbegränsat bygglov i de 

fall åtgärden har stöd i en 

detaljplanebestämmelse om tillfällig 

användning av byggnad eller mark 

eller om åtgärden har ringa påverkan 

på omgivningen 

Handläggare 

1.2 PBL 10 kap.  Genomförandet av bygg- rivnings- 

och markåtgärder 

 

1.2.1 

 

PBL 10 kap. 4 § 

 

Beslut om att byggnadsverk får tas i 

bruk utan att slutbesked lämnats 

Handläggare 

1.2.2 

 

PBL 10 kap. 10 § 

 

Beslut om att kontrollansvarig inte 

krävs 

Handläggare 

1.2.3 PBL 10 kap. 13 § Beslut att utse ny kontrollansvarig om 

en kontrollansvarig har lämnat sitt 

uppdrag 

Handläggare 

1.2.4 PBL 10 kap. 22 § 1 st. 

p. 1 

Beslut att ge startbesked om det enligt 

10 kap. 14 § inte behövs något 

tekniskt samråd 

Handläggare 

1.2.5 PBL 10 kap. 22 § 1 st. 

p. 2 

Beslut att förelägga byggherren att ge 

in de ytterligare handlingar som 

behövs för prövningen av frågan om 

startbesked om det enligt 10 kap. 14 § 

PBL inte behövs något tekniskt 

samråd 

Handläggare 

1.2.6 PBL 10 kap. 23-24 §§ Beslut att med startbesked godkänna 

att en åtgärd får påbörjas och att i 

startbeskedet 

- fastställa den kontrollplan som ska 

gälla med uppgift om vem eller 

vilka som är sakkunniga eller 

kontrollansvariga 

- bestämma de villkor som behövs 

för att få påbörja åtgärden 

- bestämma villkor och ungefärlig 

tidpunkt för utstakning som behövs 

- bestämma de handlingar som ska 

lämnas inför beslut om slutbesked 

- ge de upplysningar om krav enligt 

Handläggare 
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annan lagstiftning som behövs 

1.2.7 PBL 10 kap. 27-28 §§ 

och 11 kap. 8 § och 

18-19§§ 

Anmärkning i anslutning till arbets-

platsbesök inom ramen för nämndens 

tillsynsarbete som innefattar för 

byggherren bindande föreskrift. 

Föreläggande med påföljd (vite eller 

åtgärd) beslutas av nämnden 

Handläggare 

1.2.8 PBL 10 kap. 18 § Beslut att det för rivningsåtgärder inte 

behövs någon kontrollplan 

Handläggare 

1.2.9 PBL 10 kap. 29 § Beslut om kompletterande villkor för 

bygg- eller rivningsåtgärderna eller för 

kontrollen 

Handläggare 

1.2.10 PBL 10 kap. 34-37 §§ Beslut om slutbesked respektive om 

interimistiskt slutbesked enligt 

föreskrifterna i 10 kap. 34-37 §§ PBL 

Handläggare 

1.3 PBL 11 kap. Tillsyn, tillträde, ingripande och 

påföljder 

 

1.3.1 PBL 11 kap. 7 §  Avge ingripandebesked inom ramen 

för föreskrifterna 11 kap. 7 § PBL 

Handläggare 

1.3.2 PBL 11 kap. 9 § Beslut att av polismyndigheten begära 

det biträde som behövs för tillträde 

enligt 11 kap. 8 § PBL 

Handläggare 

1.3.3 

 

PBL 11 kap. 17 § 

 

Beslut om lovföreläggande om 

lovpliktig åtgärd har vidtagits utan lov, 

om det är sannolikt att lov kan ges för 

åtgärden och delegaten har befogenhet 

att besluta i lovärendet 

Handläggare 

1.3.4.1 PBL 11 kap. 18 § Förelägga ägare av byggnadsverk att 

inom viss tid ge synpunkter på 

övervägt uppdrag åt sakkunnig att 

utreda behovet av underhållsåtgärder 

och vem som ska betala kostnaderna 

för uppdraget 

Handläggare 

1.3.4.2 

 

 

 

 

 

 

 

PBL 11 kap. 19 § 

 

 

 

 

 

 

Om byggherre, ägare, nyttjande- 

rättshavare, väghållare,  

kontrollansvarig, sakkunnig eller 

huvudman för allmän plats låter bli att 

vidta en åtgärd och därigenom bryter 

mot en skyldighet enligt denna lag 

eller föreskrifter eller beslut som 

meddelats med stöd av lagen, får 

byggnadsnämnden förelägga denne 

om att inom viss tid vidta åtgärden 

(åtgärdsföreläggande). 

Handläggare 

1.3.5 PBL 11 kap. 30-32 a 

§§ 

Beslut om förbud mot fortsatt arbete 

eller åtgärd, även förbud som kan 

Handläggare 
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förenas med vite 

1.3.6 PBL 11 kap. 33 § p. 1 Beslut om förbud mot användning av 

hela eller delar av ett byggnadsverk 

om byggnadsverket har 

säkerhetsbrister 

Handläggare 

1.3.7 PBL 11 kap. 33 § p. 2 Beslut om förbud mot användning av 

hela eller delar av ett byggnadsverk, 

om det inte finns förutsättningar för att 

ge slutbesked 

Handläggare 

1.3.8 PBL 11 kap. 34 § Besluta att utse annan funktions-

kontrollant  

Handläggare 

1.3.9 PBL 11 kap. 35 § Beslut att entlediga kontrollansvarig 

utifrån 10 kap. 11 § PBL och, efter 

förslag av byggherren, besluta om en 

ny kontrollansvarig  

Handläggare 

1.3.10 PBL 11 kap. 39 § Beslut att ansöka om handräckning 

hos kronofogdemyndigheten för 

tillträde enligt 11 kap. 8 § eller när 

någon har underlåtit att utföra arbete 

eller vidta en åtgärd som har förelagts 

honom eller henne enligt 11 kap. 19-

24 §§ PBL 

Handläggare 

1.4 PBL 12 kap. Uttag av avgifter                     

1.4.1 PBL 12 kap. 8-11 §§ 

och kommunens plan- 

och bygglovtaxa  

Besluta om avgifter (exklusive beslut 

om nedsättning eller efterskänkande 

av avgifter) i enskilda ärenden med 

tillämpning av kommunens plan- och 

bygglovstaxa 

Handläggare 

2) Plan- och byggförordningen m.m. (2011:338) 

2.1 PBF 3 kap. 21 § Bestämma – i kontrollplan eller genom 

särskilt beslut – att krav på omfattande 

ändringar av andra delar än den direkt 

berörda av en byggnad inte behöver 

utföras förrän vid en viss senare 

tidpunkt 

Handläggare 

2.2 PBF 5 kap. 1-7 §§ och 

10 §, 7 kap. 3 § (samt 

11 kap. 19-20 §§ 

PBL) 

Besluta om föreläggande (utan vite) 

mot ägare till byggnader som inte 

fullgör sina skyldigheter ifråga om 

funktionskontroll av 

ventilationssystem  

Handläggare 

2.3 PBF 6 kap. 1 § Besluta om bygglov i fråga om upplag 

och materialgårdar, 

transformatorstationer, fasta cisterner, 

parkeringsplatser utomhus samt murar 

och plank 

Handläggare 
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2.4 PBF 6 kap. 10 § Beslut att, om en anmälan av 

anmälningspliktig åtgärd enligt 6 kap. 

5 § PBF är ofullständig, förelägga 

sökanden att avhjälpa bristerna inom 

viss tid och upplysa om att anmälan 

kan komma att avvisas eller avgöras i 

befintligt skick 

Handläggare 

2.5 PBF 8 kap. 6 § Förelägga den som äger eller ansvarar 

för en motordriven anordning 

installerad i ett byggnadsverk att se till 

att anordningen kontrolleras (om det 

behövs för att säkerställa att den 

uppfyller de krav som gäller för 

anordningen enligt 8 kap. 4 § PBL) 

Handläggare 

2.6 PBF 8 kap. 8 § och 5 

kap. 9 § 

Beslut om särskild besiktning av hissar 

och andra motordrivna anordningar 

Handläggare 

3) Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och andra motordrivna 

anordningar (BFS 2011:12) 

3.1 

 

 

 

BFS 2011:12 Beslut om längre besiktningsintervall  

 

Handläggare  

3.2 BFS 2011:12 Beslut om anstånd med besiktning  

 

Handläggare 

3.3 BFS 2011:12 Beslut om användningsförbud för 

hissar och andra motordrivna 

anordningar 

Handläggare 

4) Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem 

och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter (BFS 2011:16  

4.1 BFS 4 § Beslut om senareläggning av 

besiktningstidpunkt (om det finns 

särskilda skäl) 

Handläggare 

5) Boverkets byggregler, BFS 2011:6) 

5.1 

 

BBR 1: 21 

 

Beslut att medge mindre avvikelse 

från föreskrifterna om det finns 

särskilda skäl och byggnadsprojektet 

ändå kan bli tekniskt tillfredsställande 

och det inte finns någon avsevärd 

olägenhet från annan synpunkt 

Handläggare 

5.2 BBR 8:24 Besluta om föreläggande (utan vite 

eller eldningsförbud) mot ägare till 

byggnader som inte har godkända 

taksäkerhetsanordningar 

Handläggare 

6) Boverkets föreskrifter om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder 

(eurokoder), BFS 2011:10  
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6.1 EKS avd. A 3 § Beslut att medge mindre avvikelse 

från föreskrifterna om det finns 

särskilda skäl och byggnadsprojektet 

ändå kan antas bli tekniskt 

tillfredsställande och det inte finns 

någon avsevärd olägenhet från annan 

synpunkt 

Handläggare 

7) Fastighetsbildningslagen ( SFS 1970:988) 

7.1 FBL 4 kap. 25-25a §§ 

 

Rätt att samråda med Lantmäteriet 

i frågor gällande fastighets- 

bildning 

Handläggare 

7.2 FBL 5 kap. 3 § 3 st. Besluta att påkalla fastighetsreglering 

som behövs för att mark och vatten 

ska kunna användas på ett 

ändamålsenligt sätt 

Handläggare 

    

7.3 FBL 15 kap. 2-6 §§ Rätt att för nämndens räkning 

överklaga lantmäteriförrättningar 

Bygg- och 

miljöchef 

7.4 FBL 15 kap. 11 § Godkännande av förrättning, 

förrättningsbeslut eller gräns- 

utmärkning 

Handläggare 

8) Anläggningslag (1973:1149) 

8.1 AL 21 § Företräda bygg- och miljönämnden 

vid samråd med lantmäterimyndig-

heten 

Handläggare 

9) Lag om färdigställandeskydd (2014:227) 

9.1 LFS 3 § Beslut om att färdigställandeskydd 

inte behövs 

Handläggare 

10) Miljöbalken (1998:808) 

10 MB 7 kap.  Strandskydd  

10.1 MB 7 kap. 18 b § 

 

 

 

MB 7 kap 18 c, d §§ 

Bevilja dispens från strandskydd för 

bygglovspliktiga åtgärder om det finns 

särskilda skäl och dispensen avser 

något annat än det som anges i 18 a § 

1-2 

Bevilja dispens från strandskyddet 

enligt MB 7 kap 18c, d§§  

 

Handläggare 

11) Lag (2006:378) om lägenhetsregister 

11.1 10 § Besluta i ärenden om fastställande av 

belägenhetsadress 

Handläggare 

11.2 11 § Besluta i ärenden om fastställande av 

lägenhetsnummer samt underrätta 

Handläggare 
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fastighetsägare 

11.3 22 § Förelägga fastighetsägare att 

rapportera lägenhetsnummer samt 

informera boende och anslå 

lägenhetsnummer 

Handläggare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MILJÖ 
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Nr/kap. Författning Ärende Delegat 

M) Miljöbalken (1998:808) 

M1 MB 2 kap.  Allmänna hänsynsregler m.m.  

M1.1 MB 2 kap. 2-9 §§, 26 

kap. 

Besluta i tillsynsärende gällande 

tillämpningen av de allmänna 

hänsynsreglerna 

Handläggare 

M2 MB 6 kap. Miljökonsekvensbeskrivningar och 

annat beslutsunderlag 

 

M2.1 

 

MB 6 kap. 4 § 

 

Avge yttrande till verksamhetsutövare 

inför eller i samrådsskedet om 

miljökonsekvensbeskrivning 

Handläggare  

M2.2 

 

MB 6 kap. 5 § 

 

Avge yttrande till länsstyrelsen med 

anledning av utökat samråd om 

betydande miljöpåverkan 

Handläggare 

M2.3 

 

MB 6 kap. 8 §, 

FMKB, Förordning 

om miljökonsekvens-

beskrivningar, 12 § 

Avge yttrande över 

miljökonsekvensbeskrivning som inte 

kungörs tillsammans med ansökan i ett 

mål eller ärende 

Handläggare  

M2.4 MB 6 kap. 12-14 §§, 

FMKB, 8 § 

Avge yttrande om 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i 

samband med att MKB för plan eller 

program upprättas eller med anledning 

av att MKB för plan eller program 

upprättats 

Handläggare 

M3 MB 7 kap.  Skydd av områden  

M3.1 

 

MB 7 kap. 7 § och 9-

10 §§ 

 

Besluta i ärende om dispens från 

föreskrifter som kommunen meddelat 

för naturreservat, kulturreservat och 

naturminnen  

Handläggare  

M3.2.1 MB 7 kap. 11 § Avge yttrande till länsstyrelsen 

angående naturvårdande åtgärder 

Handläggare 

M3.2.2 MB 7 kap. 21-22 §§ 

Skogsvårdslagen 

(1979:429) 

Yttrande till Skogsvårdsstyrelsen om 

skogsavverkning eller annan 

skogsåtgärd i vattenskyddsområde 

Handläggare 

M3.2.2 

 

MB 7 kap. 22 § 1-2 st. 

samt respektive 

vattenskyddsområdes 

föreskrifter 

 

Besluta i ärenden om tillstånd enligt 

föreskrifter i vattenskyddsföreskrifter 

som kommunen har meddelat eller om 

dispens från sådana 

vattenskyddsföreskrifter, om det finns 

särskilda skäl för det 

Handläggare  

M3.3 

 

MB 7 kap. 22 § 3 st. 1 

meningen samt 

respektive 

vattenskyddsområdes 

föreskrifter 

Besluta om undantag (tillstånd eller 

dispens) från vattenskyddsföreskrifter 

som länsstyrelsen har meddelat i den 

mån länsstyrelsen överlåtit sådan 

beslutanderätt på nämnden 

Handläggare  
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M3.4 MB 7 kap. 22 § 3 st. 2 

meningen samt 

respektive 

vattenskyddsområdes 

föreskrifter 

Besluta i anmälningsärende om åtgärd 

inom vattenskyddsområde som 

länsstyrelsen överlåtit på kommunen 

Handläggare 

M3.5 MTF, Miljötillsyns-

förordningen 

(2011:13) 2 kap. 9 § 

Besluta i tillsynsärende gällande 

områden eller djur- eller växtart över 

vilka kommunen har tillsyn enligt 7 

kap. miljöbalken 

Handläggare 

M3.6 Förordning 

(1998:1252) om 

områdesskydd enligt 

miljöbalken m.m., 9 § 

Besluta i ärende om dispens från 

föreskrifter som kommunen meddelat 

för djur- och växtskyddsområde 

Handläggare 

M4 MB 9 kap.  Miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd 

 

  Yttranden  

M4.1.1 MB 19 kap. 4 §, 22 

kap. 4 och 10 §§ , 9 § 

FMH 9 § 

Förordningen 

(1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd 

Avge yttrande till länsstyrelse eller 

mark- och miljödomstol i den s.k. 

kompletteringsremissen vid prövning 

av ansökan om miljöfarlig verksamhet 

Handläggare 

M4.1.1.1  Föra nämndens talan vid mark- och 

miljödomstol och länsstyrelse 

Handläggare 

M4.1.1.2  Föra nämndens talan i allmän domstol 

(MB 29 kap.) 

Handläggare 

M4.1.1.3  Föra nämndens talan i 

förvaltningsdomstol (förvaltningslag) 

Handläggare 

M4.2 Miljöprövnings-

förordningen 

(2013:251) 1 kap. 10-

11§§ och FMH 22 och 

26 §§   

Avge yttrande till länsstyrelsen i 

ärende avseende icke tillståndspliktig 

ändring av tillståndspliktig verksamhet 

enligt miljöprövningsförordningen 

Handläggare 

M4.2.1 FMH 5 § 2 st., 21, 22. 

26 §§ 

Avge yttrande till länsstyrelsen i 

anmälningsärende angående mindre 

ändring av tillståndspliktig miljöfarlig 

verksamhet 

Handläggare 

M4.2.2  Avge yttrande över anmälan om 

efterbehandling enligt 28 § FMH, i 

ärenden där länsstyrelsen är 

tillsynsmyndighet 

Handläggare 

M4.2.3  Avge yttrande till länsstyrelsen eller 

miljödomstol gällande ändring av 

villkor, där ändringen är av mindre 

betydelse 

Handläggare 

  Tillstånds-/dispensbeslut  
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M4.3 MB 9 kap. 9 § Besluta i tillsynsärende om åtgärder 

för bekämpning av ohyra och andra 

skadedjur 

Handläggare 

M4.4 MB 9 kap. 15 § Besluta om att låta förstöra föremål av 

personlig natur och låta avliva 

sällskapsdjur som innehavs av 

privatpersoner om det är nödvändigt 

för att förhindra spridning av allvarlig 

smittsam sjukdom som kan föras över 

på människor 

Bygg- och 

miljöchef 

M4.5 FMH 13 § 1 st. p.1 Besluta i ärende om tillstånd att inrätta 

avloppsanordning med ansluten 

vattentoalett. 

Handläggare 

M4.6 FMH 13 § 1 st. p.2 Besluta i ärende om tillstånd att 

ansluta vattentoalett till befintlig 

avloppsanordning 

Handläggare 

M4.7 MB 9 kap. 6 §, 

miljöprövnings-

förordning 1 kap. 10 § 

Besluta om villkor i anmälningspliktig 

verksamhet 

Handläggare 

M4.8 FMH 13 § 2 st.  Besluta i ärende om anmälan för att 

inrätta annan avloppsanordning än 

som kräver tillstånd 

Handläggare 

M4.9 FMH 14 §  Besluta i ärende om anmälan om 

ändring av sådana avloppsanordningar 

som avses i 13 § Förordningen om 

miljöfarlig 

Handläggare 

M4.10 FMH 17 1 st.  Besluta i ärende om anmälan för att 

inrätta en värmepumpsanläggning för 

utvinning av miljö ur mark, ytvatten 

eller grundvatten 

Handläggare 

M4.11 FMH 37 § Besluta i ärende om anmälan om 

gödselstad eller annan upplagsplats för 

djurspillning inom område med 

detaljplan eller, om kommunen så 

föreskrivit, annat tätbebyggt område 

Handläggare 

M4.12 FMH 38 § Besluta i ärende om anmälan om att 

driva eller arrangera viss verksamhet 

Handläggare 

M4.13 Lokala föreskrifter för 

att skydda människors 

hälsa och miljön, 

FMH 39 § 

Besluta i ärende om tillstånd att hålla 

vissa djur inom område med detaljplan 

eller områdesbestämmelser där 

tillstånd krävs enligt kommunens 

lokala föreskrifter 

Handläggare 

M4.14 Lokala föreskrifter för 

att skydda människors 

hälsa och miljön, 

FMH 40 § p.2, MB 9 

kap. 12 § 

Besluta i ärende om tillstånd eller 

anmälan för att sprida naturligt gödsel, 

slam eller annan orenlighet inom eller 

intill område med detaljplan där 

tillstånd eller anmälan krävs enligt 

kommunens lokala föreskrifter 

Handläggare 
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M4.15.1 Lokala föreskrifter för 

att skydda människors 

hälsa och miljön  

FMH 40 § p.3 

Besluta i ärende om anmälan eller 

tillstånd för att inrätta annan toalett än 

vattentoalett där det krävs enligt 

kommunens lokala föreskrifter 

Handläggare 

M4.15.2 Lokala föreskrifter för 

att skydda människors 

hälsa och miljön, 

FMH 40 § p.7 

Besluta om undantag i ärende gällande 

eldning av fasta bränslen 

Handläggare 

M4.15.3 Lokala föreskrifter för 

att skydda människors 

hälsa och miljön, 

FMH 40 § p.8 

Besluta om undantag i ärende gällande 

eldning av trädgårdsavfall 

Handläggare 

M4.15.4 Lokala föreskrifter för 

att skydda människors 

hälsa och miljön, 

FMH 40 § p.10, MB 9 

kap. 12 § 

Besluta i ärende om tillstånd eller 

anmälan för att inrätta luftvärmepump 

där tillstånd eller anmälan krävs enligt 

kommunens lokala föreskrifter 

Handläggare 

M4.16.1 Lokala föreskrifter för 

att skydda människors 

hälsa och miljön, 

FMH 40 § p.5, MB 9 

kap. 12 § 

Besluta i ärende om tillstånd eller 

anmälan för att ordna ett upplag inom 

vissa områden för att skydda 

ytvattentäkter och enskilda 

grundvattentäkter där tillstånd eller 

anmälan krävs enligt kommunens 

lokala föreskrifter 

Handläggare 

M4.16.2 Lokala föreskrifter för 

att skydda människors 

hälsa och miljön, MB 

9 kap. 10 § 

Besluta i ärende om tillstånd att inrätta 

anläggning för grundvattentäkt eller i 

ärende om anmälan av sådana 

anläggningar som redan finns där 

tillstånd respektive anmälan krävs 

enligt kommunens lokala föreskrifter 

Handläggare 

M4.17 Lokala föreskrifter för 

att skydda människors 

hälsa och miljön 

Besluta om dispens från vad som 

gäller enligt kommunens lokala 

föreskrifter, om det är uppenbart att 

risk för olägenheter från miljö- och 

hälsoskyddssynpunkt inte föreligger 

Handläggare 

M4.18 MB 9 kap. 7 § Besluta i tillsynsärenden angående 

avloppsanordningar dimensionerade 

för högst 25 personekvivalenter 

Handläggare 

M4.19 MB 26 kap. 20 § Förelägga den som bedriver 

miljöfarlig verksamhet att avge 

miljörapport 

Handläggare 

M4.20 MB 22 kap. 5 § Besluta om villkor av mindre 

betydelse som mark- och miljödomstol 

överlåtit till tillsynsmyndigheten att 

fastställa.  

Handläggare 

M4.20 FMH 27- 28 samt 38 

§§ 

Besluta om de förelägganden och 

förbud som behövs i samband med 

anmälningsskyldighet enligt 

Handläggare 
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förordning om miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd 

M5 MB 10 kap.  Verksamheter som orsaker 

miljöskador 

 

M5.1 MB 10 kap. 2-7 §§ Besluta i tillsynsärende angående 

avhjälpande av föroreningsskada 

Handläggare 

M5.2 Miljötillsyns-

förordning 2 kap. 31 

§, MB 10 kap. 14 §, 

Förordning 

(2007:667) om 

allvarliga miljöskador 

Besluta i tillsynsärende angående 

avhjälpande av allvarlig miljöskada 

Handläggare 

M5.3 FMH 28 § Besluta i anmälningsärende om 

avhjälpande åtgärd med anledning av 

en föroreningsskada, när åtgärden kan 

medföra ökad risk för spridning eller 

exponering av föroreningarna 

Handläggare 

M6 MB 11 kap. Vattenverksamhet  

M6.1 MB 11 kap. 9 a-b och 

13 §§, FMH 21 §,  

Förordning om  

(1998:1388)  

vattenverksamhet 

m.m., 19 § 

Yttrande till länsstyrelsen i ärende om 

anmälan av vattenverksamhet eller till 

länsstyrelse eller mark- och 

miljödomstol i ärende om tillstånd för 

markavvattning 

Handläggare 

M6.1.1  Föra nämndens talan vid mark- och 

miljödomstol och länsstyrelse 

Handläggare 

M6.2  Besluta i tillsynsärende angående 

markavvattning 

Handläggare 

M6.3  Besluta i tillsynsärende angående 

vattenverksamhet i övrigt 

Handläggare 

M7 MB 12 kap. Jordbruk och annan verksamhet  

M7.1.1 MB 12 kap. 6 §, 

Förordning 

(1998:904) om täkter 

och anmälan för 

samråd, 9 § 

Avge yttrande i ärende om anmälan 

för samråd 

Avge yttrande till skogsstyrelsen om 

skogsgödsling 

Handläggare 

M7.1.2 MB 12 kap. 6 § Besluta i tillståndsärende angående 

verksamhet eller åtgärd som kan 

väsentligt ändra eller skada 

naturmiljön, dock inte om beslutet 

innebär att pågående markanvändning 

avsevärt försvåras 

Handläggare 

M7.2 MB 12 kap. 11 § och 

26 kap. 11 § 

Besluta i tillståndsärende angående 

vilthägn eller 

stängselgenombrott/dikesgenombrott, 

dock inte om beslutet innebär att 

pågående markanvändning avsevärt 

Handläggare 



  

 21 (32) 

försvåras 

M8 MB 14 kap. Kemiska produkter och biotekniska 

organismer 

 

M8.1 MB 14 kap. 9 § 3 st. Avge yttrande i ärende om dispens 

från förbud att sprida kemiska och 

biologiska bekämpningsmedel över 

skogsmark 

Handläggare 

M8.1.1 Förordning 

(2008:245) om 

kemiska produkter 

och biotekniska 

organismer 

Avge yttranden till länsstyrelse och 

Kemikalieinspektion i 

tillståndsärenden och övriga ärenden 

där yttrande begärs avseende kemiska 

produkter eller biotekniska organismer 

Handläggare 

M8.1.1 7 § p.2 Avge yttrande till länsstyrelsen om 

överlåtelse av särskilt farliga 

kemikalier 

Handläggare 

M8.2 Förordning 

(2014:425) om 

bekämpningsmedel    

2 kap. 40 § 

Besluta i ärende om tillstånd för 

yrkesmässig användning av 

växtskyddsmedel på  

1. på tomtmark för flerfamiljshus, 

2. på gårdar till skolor och förskolor, 

3. på lekplatser som allmänheten har 

tillträde till, 

4. i parker och trädgårdar dit 

allmänheten har tillträde, 

5. inom idrotts- och 

fritidsanläggningar, 

6. vid planerings- och 

anläggningsarbeten, 

7. på vägområden samt på grusytor 

och andra mycket 

genomsläppliga ytor, och 

8. på ytor av asfalt eller betong eller 

andra hårdgjorda 

material 

Handläggare 

M8.3.1 Förordning 

(2014:425) om 

bekämpningsmedel    

2 kap. 41 § 

Besluta i ärende om anmälan om 

användning av växtskyddsmedel på:  

1. på vägområden, för att förhindra 

spridning av invasiva 

främmande arter eller andra arter som 

omfattas av 

föreskrifter om bekämpning som 

Statens jordbruksverk har 

meddelat, 

2. på banvallar, och 

3. inom områden som inte omfattas av 

Handläggare 
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krav på tillstånd enligt 40 § och som 

har en sammanhängande area 

överskridande 1 000 kvadratmeter där 

allmänheten får färdas fritt. 

M8.3.2 Förordning 

(2014:425) om 

bekämpningsmedel    

2 kap. 45§ 

Besluta i ärende om undantag från 

informationsplikten för den som avser 

att sprida växtskyddsmedel på 

områden där allmänheten får färdas 

fritt 

Bygg- och 

miljöchef 

M8.4.1 NFS 2003:24,  

Naturvårdsverkets 

förskrifter 

Besluta i tillsynsärende om skydd mot 

vattenförorening vid hantering av 

brandfarliga vätskor 

Handläggare 

M8.4.2 Förordning 

(2010:1075) om 

brandfarliga och 

explosiva varor 

Avge yttrande (till tillståndsgivande 

myndighet) 

Handläggare 

M8.5 EG-förordning 

846/2007 och 

842/2006 

Besluta i anmälnings- och 

tillsynsärende om anläggningar som 

innehåller fluorerade växthusgaser och 

ozonnedbrytande ämnen 

Handläggare 

M8.6 Förordning (2007:19) 

om PCB m.m., 18 § 

Besluta i ärende om anmälan om 

åtgärd för att avlägsna PCB-produkter 

i byggnader och anläggningar 

Handläggare 

M8.7 Miljötillsyns-

förordning (2011:13), 

2 kap. 19 § 5-9 p, 2 

kap. 31 § 5-6 p. samt 

2 kap. 32-33 §§ 

Besluta i ärende om tillsyn över 

kemiska produkter och biotekniska 

organismer i övrigt där nämnden 

ansvarar för tillsynen 

Handläggare 

M9 MB 15 kap. Avfall och producentansvar  

M9.1 MB 15 kap. 18 § 3-4 

st. 

Besluta i ärende om dispens/tillstånd 

att själv kompostera eller på annat sätt 

återvinna eller bortskaffa avfall 

Handläggare 

M9.2.1 Respektive kommuns 

renhållningsordning 

Besluta om dispens, undantag och 

befrielser gällande renhållning 

Handläggare 

M9.2.2 Respektive kommuns 

renhållningsordning 

Besluta i ärende om dispens/tillstånd 

för kompostering i grupp- och 

flerbostads- bebyggelse, förskolor, 

skolor etc. 

Handläggare 

M9.2.3 Respektive kommuns 

renhållningsordning 

Besluta om kompostering av latrin Handläggare 

M9.2.4 Respektive kommuns 

renhållningsordning 

Besluta om befrielse från kommunal 

hämtning av hushållsavfall 

Handläggare 

M9.3.1 Förordning 

(2001:512) om 

deponering av avfall, 

Besluta om dispens från föreskrifter 

om gränsvärden som meddelats med 

stöd av 15 § förordning om 

deponering av avfall 

Handläggare 
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15 § 

M9.3.2 Förordning 

(2001:512) om 

deponering av avfall, 

23-27 §§ 

Besluta om dispens eller undantag 

enligt lokala föreskrifter om 

avfallshantering 

Handläggare 

M9.4 MB 15 kap. 30§  Förelägga den som är ansvarig för 

nedskräpning att iordningsställa 

platsen samt vidta erforderliga 

förebyggande åtgärder 

Handläggare 

M9.5.1 Avfallsförordning 

(2011:927) 13 § 

Avge yttrande till länsstyrelsen i fråga 

om dispens för deponering av 

utsorterat brännbart eller organiskt 

avfall 

Handläggare 

M9.5.2 Avfallsförordning 

(2011:927) 26 § 

Avge yttrande till länsstyrelsen i 

ärenden om tillstånd till yrkesmässig 

transport av avfall 

Handläggare 

M9.5.3 Avfallsförordning 

(2011:927) 45 § 

Besluta i ärende om anmälan om 

kompostering eller annan 

återvinning/annat bortskaffande om 

annat avfall än trädgårdsavfall 

Handläggare 

M10 MB 24 kap. Tillstånds giltighet, omprövning 

m.m. 

 

M10.1 MB 24 kap. 8 § Besluta att på ansökan av 

tillståndshavare upphäva eller ändra 

bestämmelser och villkor i ett 

tillståndsbeslut 

Handläggare 

M11 MB 26 kap.  Tillsyn  

M11.1 MB 26 kap. 9 § Besluta om förelägganden eller förbud Handläggare 

M11.2 MB 26 kap. 9 a § Besluta om förelägganden eller förbud 

gällande buller inom detaljplaner som 

har beräknade bullernivåer 

Bygg- och 

miljöchef 

M11.3 MB 26 kap. 13 § Besluta att ålägga tidigare ägare eller 

nyttjanderättshavare att lämna uppgift 

om ny ägares eller 

nyttjanderättshavares namn och adress 

Handläggare 

M11.4.1 MB 26 kap. 14 §. Lag 

(1985:206) om viten 

Besluta att förena föreläggande eller 

förbud med (fast) vite om högst 5000 

kr för respektive adressat i varje 

enskilt ärende 

Bygg- och 

miljöchef 

M11.4.2 MB 26 kap. 15 § Besluta att sända föreläggande eller 

förbud, som meddelats mot någon i 

egenskap av ägare m.m. till 

inskrivningsmyndigheten för 

anteckning i inskrivningsregistret, 

samt att anmäla om borttagande av 

detsamma. 

Handläggare 

M11.5 MB 26 kap. 19 § 3 st. Besluta att begära att den som bedriver Handläggare 
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verksamhet som kan befaras medföra 

olägenhet för människors hälsa eller 

påverka miljön ska lämna förslag till 

kontrollprogram eller förbättrande 

åtgärder 

M11.6 MB 26 kap. 21 § Besluta att förelägga den som bedriver 

verksamhet eller vidtar åtgärd att 

lämna de uppgifter och handlingar 

som behövs för tillsynen 

Handläggare 

M11.7.1 MB 26 kap. 22 § Besluta att förelägga den som bedriver 

verksamhet eller vidtar åtgärd eller 

som upplåter byggnad för bostäder 

eller allmänt ändamål, att utföra 

sådana undersökningar av 

verksamheten och dess verkningar 

som behövs för tillsynen 

Handläggare 

M11.7.2 MB 26 kap. 22 § 3 st. Besluta om att förena beslut om 

undersökning med förbud att överlåta 

berörd fastighet eller egendom till dess 

undersökningen är slutförd 

Handläggare 

M11.8 MB 26 kap. 26 §  Bestämma att beslut i tillsynsärende 

ska gälla omedelbart även om det 

överklagas 

Handläggare 

M12 MB 27 kap. Avgifter  

M12.1 MB 27 kap. 1 § samt 

kommunens taxa 

Besluta om att påföra avgift för 

prövning och tillsyn enligt 

kommunens taxa om avgifter inom 

miljöbalkens tillämpningsområde 

Handläggare 

M12.2 Kommunens taxa Besluta om nedsättning av avgift eller 

efterskänkande av avgift i enskilda fall 

enligt vad som föreskrivs i 

kommunens taxa 

Bygg- och 

miljöchef 

M12.3 Förordningen 

(1998:940) om 

avgifter för prövning 

och tillsyn enligt MB, 

9 kap. 5 § 

Bestämma att beslut om avgift ska 

gälla omedelbart även om det 

överklagas 

Handläggare 

M13 MB 28 kap. Tillträde m.m.  

M13.1 MB 28 kap. 1,6,8 §§ Besluta att begära polishjälp för att få 

tillträde till fastigheter, byggnader, 

andra anläggningar samt 

transportmedel för att myndighetens 

uppgifter ska kunna utföras 

Handläggare 

M14 MB 30 kap. Miljösanktionsavgifter  

M14.1 MB 30 kap. 3 § Besluta om miljösanktionsavgift till en 

summa av maximalt 5000 kr. 

Bygg- och 

miljöchef 
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L) Livsmedel- och foderlagstiftning 

L1 Livsmedelslagen 

(2006:804) 

  

L1.1 Livsmedelslag, 22 § Beslut att meddela förelägganden och 

förbud utan vite som behövs för 

efterlevnaden av livsmedelslagen, de 

föreskrifter som meddelats med stöd 

av lagen, de EG-bestämmelser som 

kompletteras av lagen samt de beslut 

som meddelats med stöd EG-

bestämmelserna 

Handläggare 

L1.2 Livsmedelslag, 24 § 3 

st. 

Livsmedelsförordning, 

34 § 

Besluta att, om det inte finns särskilda 

skäl för något annat, på ägarens 

bekostnad låta förstöra vara eller varor 

som omfattas av ett förbud enligt 

föreskrifter meddelade med stöd av 6 

§ 6 LL 

Handläggare 

L1.3 Livsmedelslag, 27 § Besluta om att begära hjälp av 

polismyndigheten för utövande av 

livsmedelskontrollen eller 

verkställighet av beslut, om 

förutsättningar för sådan begäran 

föreligger 

Handläggare 

L1.4 Livsmedelslag, 33 § Besluta att förordna att ett beslut ska 

gälla omedelbart även om det 

överklagas 

Handläggare 

L2 Livsmedels-

förordning 

(2006:813) 

  

L2.1 Livsmedelsförordning, 

8 § 

Besluta om skyldighet för den som är 

sysselsatt med livsmedelsverksamhet 

att genomgå läkarundersökning om det 

behövs av livsmedelshygieniska skäl 

Handläggare 

L2.2 Livsmedelsförordning, 

24 § 

Besluta om återkallande eller tillfälligt 

upphävande 

Bygg- och 

miljöchef 

L2.3 Livsmedelsförordning, 

37 § 

Underrätta livsmedelsverket om 

salmonella påträffas i livsmedel 

Handläggare 

L2.4 Livsmedelsförordning, 

38 § 

Anmäla livsmedel som kan innebära 

allvarlig direkt eller indirekt risk för 

människors hälsa till livsmedelsverket 

Handläggare 

L3 Förordning 

(2006:1166) om 

avgifter för offentlig 

kontroll av livsmedel  

  

L3.1.1 FAOKL10 § 

Förordning om 

avgifter för offentlig 

Besluta att sätta ned avgiften Bygg- och 

miljöchef 
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kontroll av livsmedel, 

Kommunens taxa 

L3.1.2 FAOKL 10 §, 

kommunens taxa 

Besluta att efterskänka avgiften Bygg- och 

miljöchef 

L3.2.1 FAOKL 13-14 §§, Art 

27 EG 882/2004, 

Kommunens taxa 

Besluta om avgift för godkännande 

och registrering 

Administratör 

L3.2.2 FAOKL 11 § samt art. 

28 EG 882/2004 

Besluta om avgift för extra offentlig 

kontroll som föranleds av bristande 

efterlevnad av regelverket 

Handläggare 

L3.3 FAOKL 3-6 §§ samt 

art. 28 EG 882/2004 

Besluta om risk- och 

erfarenhetsklassificering och ändring 

av riskklassificering samt ändring av 

årlig kontrollavgift av 

livsmedelsföretag 

Handläggare 

L4 Lag(2006:805) om 

foder och animaliska 

biprodukter 

  

L4.1 Lag om foder och 

animaliska 

biprodukter, 12 och 23 

§§ 

Beslut att meddela förelägganden och 

förbud utan vite som behövs för 

efterlevnaden av lagen, de föreskrifter 

som meddelats med stöd av lagen, de 

EG-bestämmelser som kompletteras 

av lagen samt de beslut som meddelats 

med stöd EG-bestämmelserna 

Handläggare 

L4.2 Lag om foder och 

animaliska 

biprodukter, 27 § 

Besluta om att begära hjälp av 

polismyndigheten för utövande av 

kontrollen eller verkställighet av 

beslut, om förutsättningar för sådan 

begäran föreligger 

Handläggare 

L4.3 Lag om foder och 

animaliska 

biprodukter, 33 § 

Besluta att förordna att ett beslut ska 

gälla omedelbart även om det 

överklagas 

Handläggare 

L5 Förordning 

(2006:1165) om 

avgifter för offentlig 

kontroll av foder och 

animaliska 

biprodukter 

  

L5.1 Kommunens taxa 

Förordning, 11 § 

Besluta att sätta ned eller efterskänka 

avgiften 

Bygg- och 

miljöchef 

L5.2 Art. 28 EG 882/2004 

Förordning, 12 § 

Beslut om avgift för extra offentlig 

kontroll som föranleds av bristande 

efterlevnad av regelverket 

Handläggare 

L6 Kontrollförordning 

EG 882/2004 om 
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offentlig kontroll 

L6.1 EG 882/2004,art. 31.1 

a-b, EG 853/2004, art. 

4, 23 § LF, 11-11a §§ 

Livsmedelsverkets 

föreskrifter om 

livsmedelshygien, 

2009:5 

Bekräfta anmälan om registrering av 

livsmedelsanläggning 

Administratör 

L6.2 EG 882/2004, art. 

31.2 c,  

EG 853/2004, art. 4 

Livsmedelsförordning

en, 23 § 

Livsmedelsverkets 

föreskrifter om 

livsmedelshygien, 8 § 

Besluta i ärende om godkännande av 

livsmedelsanläggning 

Handläggare 

L6.3.1 EG-882/2004, art. 

31.2 d 

Livsmedelsförordning

en, 23 § 

Beslut om villkorat godkännande av 

livsmedelsanläggning samt om 

förlängning av sådant godkännande 

Handläggare 

L6.3.2 EG-882/2004, art. 

31.2 e 

Beslut om tillfälligt upphävande av 

godkännande av livsmedelsanläggning 

Handläggare 

L6.4 EG 882/2004, art.18 

 

Besluta om att omhänderta en 

sändning av livsmedel till dess 

kontrollmyndigheten erhållit resultat 

av offentlig kontroll vid misstanke om 

bristande efterlevnad m.m. 

Bygg- och 

miljöchef 

L6.5 EG 882/2004, art. 

19.1 

 

Beslut om omhändertagande av 

livsmedel från tredjeländer som inte 

överensstämmer med bestämmelserna 

i livsmedelslagstiftningen samt beslut 

om att  

a) Förordna att livsmedlet destrueras, 

blir föremål för särskild behandling i 

enlighet med art. 20 eller återsänds 

utanför gemenskapen i enlighet med 

art. 21 eller vidtagande av andra 

lämpliga åtgärder  

b) Beträffande livsmedel som redan 

släppts ut på marknaden, förordna om 

att livsmedlet återkallas eller dras 

tillbaka från marknaden innan någon 

av de åtgärder som anges i punkt a) 

vidtas 

Bygg- och 

miljöchef 
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L6.6 EG 882/2004, art. 

19.2 

Besluta om att omhänderta sändning 

av livsmedel i avvaktan på destruktion 

eller vidta andra lämpliga åtgärder 

som är nödvändiga för att skydda 

människors och djurs hälsa  

Beträffande livsmedel av icke-

animaliskt ursprung som är föremål 

för strängare kontroller i enlighet med 

art. 15.5 och som inte kontrollerats 

eller hanterats i enlighet med art. 17, 

se till att det återkallas och 

omhändertas och att det därefter 

antingen destrueras eller återsänds i 

enlighet med art. 21 

Handläggare 

L6.7 EG 882/2004, art. 

54.2 a 

Besluta om sanering eller andra 

åtgärder som anses vara nödvändiga 

för att se till att livsmedel är säkra 

eller att livsmedelslagstiftningen följs 

Handläggare 

L6.8 EG 882/2004, art. 

54.2 b 

Besluta om att begränsa eller förbjuda 

utsläppande av livsmedel på 

marknaden och import och export av 

livsmedel 

Handläggare 

L6.9 EG 882/2004, art. 

54.2 c 

Besluta att beordra att livsmedel 

återkallas, dras tillbaka från 

marknaden och/eller destrueras 

Handläggare 

L6.10 EG 882/2004, art. 

54.2 d 

Besluta om tillstånd till att livsmedel 

används för andra ändamål än de som 

de ursprungligen var avsedda för 

Handläggare 

L6.11 EG 882/2004, art. 

54.2 e 

Besluta att tillfälligt avbryta driften av 

eller stänga hela eller delar av det 

berörda företaget under en lämplig 

tidsperiod 

Handläggare 

L6.12 EG 882/2004, art. 

54.2 f 

Besluta om att tillfälligt återkalla en 

livsmedelsanläggnings godkännande 

Handläggare 

L6.13 EG 882/2004, art. 31 

EG 853/2004, art. 4  

Besluta om permanent upphävande av 

godkännande av livsmedelsanläggning 

när verksamheten upphört 

Handläggare 

L6.14 EG 882/2004, art. 

54.2 g 

Besluta om åtgärder som avses i art. 

19 för sändningar från tredje länder 

Handläggare 

L6.15 EG 882/2004, art. 

54.2 h 

Besluta om andra åtgärder som den 

behöriga myndigheten anser vara 

motiverade 

Handläggare 

L7 Livsmedelsverkets 

föreskrifter om 

dricksvatten 

(2005:10) 
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L7.1.1 LIVFS, 11 § 1 st. Besluta om fastställande av 

egenkontrollprogram och beslut om 

fastställande om provtagningspunkter 

samt frekvens av normal respektive 

utvidgad kontroll 

Handläggare 

L7.1.2 LIVFS, 11 § 2 st. Besluta om inskränkningar av 

omfattningen av den utvidgade 

kontrollen respektive av provtagnings- 

och analysfrekvensen för den normala 

kontrollen 

Handläggare 

L8 EG 854/2004 om 

offentlig kontroll av 

produkter av 

animaliskt ursprung 

  

L8.1.1 EG 854/2004, art. 3.1 

a samt EG 882/2004, 

art. 60 

Beslut om att godkänna anläggning för 

animaliska livsmedel 

Handläggare 

L8.1.2 EG 854/2004, art. 3.1 

b samt EG 882/2004, 

art. 60 

Beslut om villkorat godkännande för 

anläggning för animaliska livsmedel 

Handläggare 

L9 Smittskydd   

 Livsmedelslagen 

(2006:804)  

  

L9.1 25 § Beslut om åtgärder som behövs för att 

spåra smitta och undanröja risk för 

smittspridning efter underrättelse från 

smittskyddsläkaren om att smitta 

sprids eller misstänks spridas genom 

livsmedel 

Handläggare 

 Miljöbalken 

(1998:808) 

  

L9.2 9 kap. 15 § Beslut om åtgärder som behövs för att 

spåra smitta och undanröja risk för 

smittspridning vid misstanke om att ett 

sällskapsdjur som innehas av 

privatperson eller ett objekt bär på en 

allvarlig smittsam sjukdom som kan 

föras över till människor 

Handläggare 

 Statens 

jordbruksverks 

föreskrifter (2014: 

43) (från 2006:84)  

  

L9.3 SJVFS 2 kap. 23 a och 

27 § 

Anvisa plats för nedgrävning av död 

häst 

Handläggare 

Ö) Övrig lagstiftning  

Ö1  Avge yttrande till länsstyrelsen i Handläggare 
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ärende rörande bidrag för åtgärder och 

andra åtgärder i bostäder 

Ö2 Socialtjänstförordning

(2001:937), 4 kap. 1 § 

Avge yttrande till länsstyrelse i ärende 

om tillstånd för att inrätta hem för vård 

och boende som drivs av en enskild 

eller sammanslutning 

Handläggare 

Ö3  Avge yttrande till polismyndighet i 

ärende om allmänna sammankomster, 

offentliga tillställningar, bullrande 

verksamheter och liknande 

verksamheter 

Handläggare 

Ö4 Lag (1966:742) om 

hotell- och 

pensionatrörelse, 2 § 

Avge yttrande till polismyndighet i 

ärende om tillstånd till hotell- och 

pensionatsrörelse 

Handläggare 

Ö5 Begravnings-

förordningen 

(1990:1147), 30 § 

Avge yttrande till länsstyrelsen om 

plats för spridning av aska efter 

avliden gällande gravsättning på 

någon annan plats än begravningsplats 

Handläggare 

Ö6 Alkohollagen 

(1994:1738), 7 kap. 

och 6 kap. 1 § 

Avge yttrande till socialtjänsten 

angående serveringstillstånd 

Handläggare 

Ö7 Förordning 

(1982:129) om 

flyttning av fordon i 

vissa fall 3 § 2 st. 

Framställning till polismyndighet 

rörande beslut om flyttning av fordon i 

vissa fall 

Handläggare 

    

Ö8  Anmäla till åtalsprövning vid 

överträdelser av lagstiftning som 

ankommer på bygg- och 

miljönämnden att utöva tillsyn över 

Handläggare 

Ö9  Avskrivning av fordringar inom 

nämndens verksamhetsområde 

Bygg- och 

miljöchef 

Ö10  Framställning eller yttrande till 

kommunala förvaltningar i ärenden 

som inte är av principiell art eller av 

större ekonomisk betydelse 

Handläggare 

Ö11  Avge yttrande över remitterade 

ärenden av enklare beskaffenhet 

Handläggare 

Ö12  Omdisposition av medel inom 

förvaltningens budgetram 

Bygg- och 

miljöchef 

Ö13  Förtroendevaldas deltagande i kurser, 

konferenser o dyl 

Ordförande 

Ö14.1 Tobakslag (1993:581) 

20 § 

Besluta om förelägganden eller förbud 

utan vite i ärenden som nämnden 

ansvarar för 

Handläggare 

Ö14.2 Tobakslag (1993:581) Besluta att debitera avgift gällande Handläggare 
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19 b § taxor för tillsyn enligt tobakslagen 

Ö14.3 Tobakslag (1993:581) 

19 b § 

Besluta att sätta ned eller efterskänka 

avgift enligt gällande taxor för tillsyn 

enligt tobakslagen 

Bygg- och 

miljöchef 

Ö15.1 Förordning 

(1982:198) om 

flyttning av fordon i 

vissa fall, 3 § 

Besluta om att flytta fordon Bygg- och 

miljöchef 

Ö15.1 Förordning 

(1982:198) om 

flyttning av fordon i 

vissa fall, 18 § 

Besluta om att flytta fordonsvrak Handläggare 

Ö16.1 Strålsäkerhetsmyndig-

hetens föreskrifter 

(SSMFS 2012:5), 10 § 

Besluta i ärende om solarier inom 

nämndens ansvarsområde  

- med anledning av anmälan av 

verksamhet i vilken solarium upplåts 

till allmänheten i övrigt 

Handläggare 

Ö16.2 Strålskyddslagen 

(1998:220), 31§ 

Strålskyddsförordning 

(1998:293), 16 § 

Besluta att begära upplysningar eller 

handlingar som behövs för sådan 

tillsyn enligt strålskyddslagen som 

nämnden ansvarar för 

Handläggare 

Ö16.3 Strålskyddslagen, 32 § 

 

Besluta om föreläggande och förbud 

enligt strålskyddslagen 

Handläggare 

Ö16.4 Strålskyddslagen, 43 § 

Strålskyddsförordning 

16-16 a § 

Besluta att ta ut avgift för 

tillsynsärende enligt 

strålskyddslagstiftningen 

Handläggare 

Ö16.5 Strålskyddslagen, 33 § 

 

Omhänderta radioaktiva ämnen eller 

tekniska anordningar eller 

anläggningar för att förebygga olovligt 

brukande av solarier 

Handläggare 

Ö17 Bilskrotnings-

förordning (2007:186) 

6 § 

Avge yttrande till länsstyrelsen över 

ansökan om auktorisation för 

bilskrotningsverksamhet 

Handläggare 
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