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Dnr: BMN 2020/14 
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         § 65 

     

Delegationsordning för Bygg- och Miljönämnden 

 

Inledning 

Med stöd av 12 kap. 5 § och 6 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 6 kap. 37 och 39 samt 7 kap. 5 § 

kommunallagen (2017:725), KL, beslutar Bygg- och Miljönämnden att i nedan redovisade 

ärenden/ärendegrupper uppdra beslutanderätten till där angivna delegater. 

Vad är en delegationsordning  
En delegationsordning är en lista över de ärendegrupper där nämnden beslutat att delegera sin 
beslutanderätt. Syftet med delegationsordningen är att avlasta nämnden vissa rutinmässiga beslut genom 
att överlåta dessa beslut till någon annan. Organisationen blir då mer effektiv genom att beslutsvägarna 
blir kortare och handläggningen snabbare. Detta skapar också mer utrymme för behandling av principiellt 
viktiga ärenden i nämnden. Delegering är en nödvändighet för att den kommunala organisationen och 
förvaltningen ska kunna fungera på ett effektivt sätt. Delegaten fattar beslut på nämndens vägnar och det 
är nämnden själv som är juridiskt ansvarig för de beslut som fattas på delegation.  

Vad får inte delegeras  
Enligt 6 kap 34 § Kommunallagen är det inte tillåtet för en nämnd att delegera beslutanderätten i följande 
typer av ärenden:  
1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.  
2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av 
nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats (gäller alltså inte vid överklagande av 
delegationsbeslut).  
3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt.  
4. Ärenden som har väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden.  
5. Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter (avser ärenden som omfattas av speciallagstiftning och 
där det uttryckligen står att vissa ärendetyper inte får delegeras).  
 
Om delegaten finner att någon av dessa förutsättningar föreligger ska ärendet hänskjutas till nämnden för 
avgörande, trots att ärendetypen är delegerad.  

Till vem får nämnden delegera  
Enligt 6 kap 33 § Kommunallagen får nämnden delegera sin beslutanderätt till ett utskott, till en ledamot 
eller ersättare eller till en anställd inom kommunens organisation. Dessa beslut ska enligt 6 kap 35 § 
Kommunallagen anmälas till nästkommande nämnd.  
Delegation gäller följande:  
• Ordförande  
• Förvaltningschef  
• Inspektör (miljö- och hälsoskyddsinspektör, livsmedelsinspektör, handläggare)  
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• Byggnadsinspektör/handläggare  

Nyanställd får sin beslutanderätt efter beslut från närmaste chef. Fram till dess ska samtliga ärenden 
beslutas av annan delegat som redan har erhållit nämndens delegation. Detta avser inte nyanställd 
förvaltningschef. 
 
Beslut som är delegerat till förvaltningschefen, får vid dennes frånvaro fattas av t.f. förvaltningschef.  
Rätten att besluta på delegation innebär inte att delegaten är skyldig att besluta. Om delegaten anser att 
ärendet är svårbedömt eller av annan orsak inte vill besluta, ska ärendet alltid föras upp till nämnden för 
beslut.  
 
En utsedd delegat får aldrig fatta beslut om denne är jävig i det aktuella ärendet. Förvaltningslagens 
jävsregler ska beaktas och detta ska genast anmälas till förvaltningschefen som utser en ersättare för 
delegaten.  
 
När en delegat är frånvarande övergår delegationen till den person som utsetts att vara ersättare. Om 
ingen ersättare finns utsedd för tjänstepersonen övergår delegationen till förvaltningschef. 
 
Enligt 6 kap 36 § kommunallagen får en nämnd uppdra åt ordföranden att besluta på nämndens vägnar i 
ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana sk ordförandebeslut 
ska anmälas vid nämndens nästkommande sammanträde.  

 
Delegationsbeslut eller verkställighet  
Många åtgärder som förvaltningen utför är att betrakta som ren verkställighet. Ibland är gränsen för vad 
som är ett beslut och vad som är ren verkställighet svår att definiera. Ett beslut innebär att den 
beslutande är tvungen att självständigt göra ett aktivt övervägande bland flera alternativ.  
 
Ren verkställighet är all form av förberedande eller verkställande uppgifter som den anställde utför 
utifrån sin tjänst som anställd. I dessa fall baseras ofta ställningstagandet på tidigare nämndbeslut, lagar, 
riktlinjer, avtal eller liknande dokument. Den anställde gör alltså ingen egen självständig bedömning utan 
verkställer endast åtgärder som redan är beslutade i styrdokument eller lagar. Denna verkställighet 
behöver således inte delegeras. Beslut som är ren verkställighet kan inte överklagas genom 
kommunalbesvär.  
 
Några exempel på åtgärder som anses vara ren verkställighet;  

• Lämna underrättelse t.ex. till Naturvårdsverket eller länsstyrelsen om förhållanden som kan 
föranleda återkallelse eller omprövning av tillstånd  

• Översända i rätt tid inkommet överklagande av beslut som inte omprövas, till högre instans  

• Anmälan om misstänkta brott till åklagare eller polis, samt begäran om överprövning vid 
åklagares beslut om att lägga ned förundersökning eller att inte väcka åtal.  

• Många åtgärder inom det personaladministrativa arbetet såsom beviljande av semester eller 
tjänstledighet. Dessa verkställighetsåtgärder ska inte anmälas till nämnden.  

 
Kan en delegat bli av med sin delegation  
Den ansvariga nämnden kan när som helst återkalla en given delegation. Nämnden kan frånta en enskild 
delegat dennes beslutanderätt, eller välja att den delegerade ärendegruppen ska beslutas av nämnden.  
Beslut som är fattade med stöd av delegation har samma rättsverkan som om dom fattats av nämnden. 
Nämnden kan inte ändra ett beslut fattat av en delegat. Däremot kan nämnden välja att föregripa ett 
beslut samt frånta delegat beslutanderätt.  
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Anmälan till nämnden  
Enligt 6 kap 35 § kommunallagen ska samtliga delegationsbeslut anmälas på delegationslista till nämndens 
nästkommande sammanträde. Yttranden till mark- och miljödomstolen som är delegerade ska anmälas till 
nämnden som informationsärenden (meddelanden). Som nämnts tidigare är det nämnden som är 
juridiskt ansvarig för de beslut som fattas på delegation. Det är därför av största vikt att nämnden hålls 
uppdaterad om de beslut som fattas på delegation. Tiden för överklagande av beslutet (genom 
laglighetsprövning enligt kommunallagen) räknas från den tidpunkt då tillkännandegivande om justering 
gjorts på kommunens anslagstavla av protokollet från det sammanträde när delegationsbeslutet anmäldes. 
Beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär, tex bygglov, miljötillsyn, mm vinner laga kraft tre 
veckor efter att mottagaren tagit del av beslutet.  
 

Rutiner och arbetsbeskrivning  
Beslut eller domar som innebär ändring av delegationsbeslut får överklagas av förvaltningschefen.  
Beslut eller domar som innebär ändring av nämndens beslut får endast överklagas av nämnden.  
Beslut att förena föreläggande och förbud med vite får endast fattas av nämnden.  
Inom plan- och bygglagens område får beslut att avslå en framställning eller ansökan endast fattas av 
nämnden, om inte annat uttryckligen anges i denna delegationsordning.  
I den mån beslutanderätt delegerats till förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde, får 

förvaltningschefen vidaredelegera beslutanderätten till annan anställd i kommunen. Beslut som fattas med 

stöd av vidaredelegation från förvaltningschefen ska enligt 6 kap 37 § kommunallagen anmälas till 

förvaltningschefen.   
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1 Kommunallagen (2017:725), KL 

Nr. Ärende/ärendegrupp Föreskrift Delegat(er) Anm. 

1.1  Beslut i ärenden som är så 
brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas 

12 kap. 5 § PBL 

6 kap. 39 § KL 

Ordföranden  

1.2  Beslut om vidaredelegering 
av beslutanderätten till 
annan anställd i 
kommunen, i den mån 
beslutanderätt enligt denna 
delegationsordning 
delegerats till 
förvaltningschef inom 
nämndens verksamhets-
område  

12 kap. 5 § PBL 

7 kap. 6 § KL 

Samhällsbyggnads
-chef 

 

1.3  Beslut om vidaredelegering 
av beslutanderätten till 
anställd i annan kommun 
under förutsättning att båda 
nedanstående kriterier är 
uppfyllda 

1. beslutanderätten i 
ärendegruppen har 
delegerats till 
förvaltningschefen, och 

2. beslutanderätten faller 
inom ramen för sådan 
verksamhet som 
regleras i ett 
samverkansavtal enligt 9 
kap. 37 § KL. 
 

12 kap. 5 § PBL 

7 kap. 4-8 §§ KL 

9 kap. 37 § andra 
stycket KL. 

Samhällsbyggnads
-chef 
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2 Förvaltningslagen (2017:900), FL 

Om en annan lag eller en förordning innehåller någon bestämmelse som avviker från FL, tillämpas 
den bestämmelsen istället (4 § FL). 

Nr. Ärende/ärendegrupp Föreskrift Delegat(er) Anm. 

2.1  Beslut att förelägga den 
enskilde att avhjälpa en 
brist i en framställning, om 
bristen medför att 
framställningen inte kan 
läggas till grund för en 
prövning i sak  

20 § andra 
stycket FL 

4 § FL 

9 kap 22 § PBL 

Byggnadsinspektör/ 

Miljöinspektör/ 

Handläggare 

 

2.2  Beslut att avvisa en 
framställning som är så 
ofullständig eller oklar att 
den inte kan tas upp till 
prövning  

20 § andra 
stycket FL 

4 § FL 

9 kap 22 § PBL   

Byggnadsinspektör/ 

Miljöinspektör/ 

Handläggare 

 

2.3  Beslut att avskriva ett 
ärende från vidare 
handläggning om en 
ansökan/framställning har 
återkallats eller frågan 
förfallit av annan anledning 

9 kap 22 § PBL   Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 

 

2.4  Beslut att avslå en 
framställning om att avgöra 
ett ärende 

12 § första 
stycket FL 

Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 

 

2.5  Beslut att avvisa 
överklagande av beslut som 
kommit in för sent enligt 
vad som anges i 45 § första 
stycket andra meningen FL 

45 § första 
stycket andra 
meningen FL 

13 kap. 16 § PBL 

Byggnadsinspektör/ 

Miljöinspektör/ 

Handläggare 

 

2.6  Besluta att delgivning i ett 
ärende ska ske genom 
kungörelsedelgivning 

47-50 §§ DL 

19,20 §§ DF 

Byggnadsinspektör/ 

Miljöinspektör/ 

Handläggare 
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3 Ärenden enligt PBL samt anslutande författningar och 

föreskrifter 

Beslut under handläggningen och vid överklagande av beslut  

Nr. Ärende/ärendegrupp Föreskrift Delegat(er) Anm. 

3.1  Föreläggande om att 
avhjälpa brist i ansökan om 
lov, förhandsbesked eller 
anmälan 

9 kap. 22 § första 
stycket  

9 kap. 46 § PBL 

Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 

 

3.2  Avvisning av ansökan eller 
anmälan när föreläggande 
om komplettering inte 
åtlytts 

9 kap. 22 § andra 
stycket PBL   

9 kap. 46 § PBL 

 

Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 

 

3.3  Begäran om att en ansökan 
om lov, förhandsbesked 
eller anmälan och andra 
sådana handlingar som 
avses i 9 kap. 21 § PBL ska 
vara utförda så att de är 
lämpliga för arkivering 

6 kap. 9 § PBF Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 

 

3.4  Beslut om att samordning 
med miljönämnd inte ska 
ske 

9 kap. 24 § andra 
stycket PBL 

Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 

 

3.5  Beslut om förlängning av 
handläggningstiden i 
ärende om lov, 
förhandsbesked eller 
anmälan 

9 kap. 27 § tredje 
stycket PBL 

 

Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 

 

Planbesked, planeringsbesked och andra planärenden 

Nr. Ärende/ärendegrupp Föreskrift Delegat(er) Anm. 

3.6  Beslut i ärenden om 
planbesked, när beslutet är 
förenligt med gällande 
översiktsplan 

5 kap. 2 § PBL Samhällsbyggnads-
chef 

 

3.7  Beslut om 
överenskommelse med 
sökanden att planbesked 
får lämnas senare än inom 
fyra månader från begäran 
om sådant besked 

5 kap. 4 § PBL 

 

Samhällsbyggnads-
chef 
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3.8  Begäran om 
planeringsbesked 

5 kap. 10 a § PBL Samhällsbyggnads-
chef 

 

3.9  Beslut om huruvida 
genomförandet av en 
regionplan kan antas 
medföra en betydande 
miljöpåverkan 

7 kap. 5 § och 3 
kap. 9 § andra 
stycket PBL 

Samhällsbyggnads-
chef 

 

3.10  Beslut om huruvida 
genomförandet av en 
översiktsplan kan antas 
medföra en betydande 
miljöpåverkan 

3 kap. 9 § andra 
stycket PBL 

Samhällsbyggnads-
chef 

 

3.11  Beslut om huruvida 
genomförandet av en 
detaljplan kan antas 
medföra en betydande 
miljöpåverkan 

5 kap. 11 a § 
andra stycket 
PBL 

Samhällsbyggnads-
chef 

 

Bygglov, rivningslov och marklov m.m. 

Nr. Ärende/ärendegrupp Föreskrift Delegat(er) Anm. 

3.12  
Beslut om prövning av 
åtgärd som inte kräver lov 

9 kap. 14 § PBL Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 

 

3.13  
Beslut om villkorsbesked 9 kap. 19 § PBL Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 

 

3.14  
Beslut om 
anståndsförklaring 

9 kap. 28 § PBL Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 

 

3.15  

 

Beslut om tidsbegränsat 
bygglov 

9 kap. 33 § PBL 

9 kap. 33 a § PBL 

 

Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 

Genom lagen 
(2017:267) 
upphör 9 kap. 33 
a § PBL att gälla 
den 1 maj 2023. 

3.16  
Beslut om förlängning av 
tidsbegränsat bygglov 

9 kap. 33 § andra 
stycket PBL 

9 kap. 33 a § 
andra stycket 
PBL  

Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 

Förlängning av 
lov som 
meddelats med 
stöd av 9 kap. 33 
a § PBL får ges 
även efter den 1 
maj 2023 enligt 
övergångs-
bestämmelse nr. 3 
till lagen 
(2017:267) 
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3.17  
Beslut om att avslå en 
ansökan om lov eller ge 
negativt förhandsbesked i 
de fall det är uppenbart att 
åtgärden eller åtgärderna 
som avses inte kan medges 

9 kap. 17 § PBL 

9 kap. 30 § PBL 

9 kap. 31 § PBL 

9 kap. 33–33 a §§ 
PBL 

9 kap. 34 § PBL 

9 kap. 35 § PBL 

Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 

 

3.18  
Beslut om att ett beslut om 
bygglov, rivningslov eller 
marklov får verkställas 
tidigare än fyra veckor efter 
att beslutet kungjorts enligt 
9 kap. 41 a § PBL om ett 
väsentligt allmänt eller 
enskilt intresse kräver det 

9 kap. 42 a § 
andra meningen 
PBL 

Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 

 

Bygg-, mark- och rivningslov mm 

Nr. Ärende/ärendegrupp Föreskrift Delegat(er) Anm. 

3.19  Beslut om bygglov enligt 
angiven föreskrift i följande 
ärenden: 

9 kap. 2 § 1-2 
stycket PBL 

9 kap. 30-32a §§ 
PBL 

  

3.20  a) Nybyggnad för en- 
eller tvåbostadshus 
inom ramen för de 
villkor som 
bestämts i bindande 
förhandsbesked 

 Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 

 

3.21  b) Nybyggnad eller 
tillbyggnad för 
handel, kontor, 
hantverk eller 
industri med högst 
300 m2 bruttoarea   

 Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 

 

3.22  c) Nybyggnad inom 
detaljplan av en- 
eller tvåbostads-hus 
som inte hänför sig 
till rad- eller 
kedjehus-
bebyggelse 

 Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 
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3.23  d) Tillbyggnad av en- 
eller två-bostadshus 
och fritidshus  

 Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 

 

3.24  e) Ny- eller 
tillbyggnad av 
komplement-
byggnad ex garage, 
gäststuga, förråd 
mm) 

 Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 

 

3.25  f) Ny- eller till-
byggnad av 
transformator-
station, avlopps-
pumpstation eller 
därmed jämförliga 
byggnader med 
högst 50 m2 
bruttoarea 

 Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 

 

3.26  g) Ta i anspråk eller 
inreda byggnad helt 
eller delvis för 
väsentligen annat 
ändamål inom 
område med 
detaljplan eller 
områdes-
bestämmelser 

9 kap. 2 § 1:a 
stycket 3a PBL 

Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 

 

3.27  h) Inredande av någon 
ytterligare bostad 
eller någon 
ytterligare lokal för 
handel, hantverk 
eller industri 

9 kap. 2 § 1:a 
stycket 3b PBL 

Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 

 

3.28  i) Byte av färg, fasad-
beklädnad, tak-
täckningsmaterial 
eller andra åtgärder 
som avsevärt 
påverkar 
byggnadens yttre 
utseende 

9 kap. 2 § 1:a 
stycket 3c och 8 
§ 1:a stycket 2c 
PBL 

Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 

 

3.29  j) Ärende om att i 
område av värdefull 
miljö underhålla ett 
byggnadsverk eller 

9 kap. 8 § 1:a 
stycket 2b PBL 

Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 
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ett bebyggelse-
område som avses i 
8 kap. 13 § PBL i 
den utsträckning 
som framgår av 
detaljplan eller 
områdes-
bestämmelser 

3.30  k) Nybyggnad eller 
väsentlig ändring av 
upplag eller 
materialgårdar (p.2) 
samt murar och 
plank (p.7) 

16 kap. 7 § PBL 

6 kap 1-2 §§ PBF 

Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 

 

3.31  l) Uppsättande eller 
väsentlig ändring av 
skyltar eller 
ljusanordningar 

16 kap. 7 § PBL 

6 kap 3-4 §§ PBF 

Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 

 

3.32  Beslut om rivningslov som 
inte avser en byggnad eller 
en byggnadsdel som bör 
bevaras på grund av 
byggnadens eller 
bebyggelsens historiska, 
kulturhistoriska, 
miljömässiga eller 
konstnärliga värde 

9 kap. 34 § PBL Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 

 

3.33  Beslut om marklov för 
planenlig åtgärd 

 

9 kap. 35 § PBL Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 

 

Genomförandet av mark-, bygg- och rivningsåtgärder 

Nr. Ärende/ärendegrupp Föreskrift Delegat(er) Anm. 

3.34  Beslut om föreläggande 
för byggherren att ge in 
de ytterligare handlingar 
som behövs för 
nämndens prövning i 
frågan om startbesked 

10 kap. 22 § första 
stycket 2 PBL 

Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 

 

3.35  Beslut om startbesked 10 kap. 23 § PBL Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 

 

3.36  Beslut om att det inte 
behövs någon 

10 kap. 18 § andra 
stycket PBL 

Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 
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kontrollplan för 
rivningsåtgärder 

3.37  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 

3 kap. 21 § PBF 

  

Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 

 

3.38  Beslut i ett startbesked 
att medge mindre 
avvikelse från 
föreskrifterna i 
Boverkets byggregler om 
det finns särskilda skäl 
och byggnadsprojektet 
ändå kan bli tekniskt till-
fredsställande och det 
inte finns någon 
avsevärd olägenhet från 
annan synpunkt 

1:21 Boverkets 
byggregler, BFS 
2011:6 med 
ändringar till och 
med BFS 2019:2 

Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 

 

3.39  Beslut om att ett 
byggnadsverk får tas i 
bruk utan att slutbesked 
har getts 

10 kap. 4 § PBL Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 

 

3.40  Besluta att utse ny 
kontrollansvarig 

10 kap. 13 § PBL Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 

 

3.41  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 

Avdelning A, 3 § 
Boverkets 
konstruktionsregler 
EKS 11 (BFS 
2011:10) med 
ändringar till och 
med BFS 2019:1 

Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 

 

3.42  Beslut om 
kompletterande villkor 
för bygg- eller 
rivningsåtgärderna eller 
för kontrollen 

10 kap. 29 § PBL Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 
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3.43  Beslut om interimistiskt 
slutbesked 

10 kap. 36 § PBL Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 

 

3.44  Beslut om slutbesked 10 kap. 34 § PBL Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 

 

Ärenden avseende hissar och andra motordrivna anordningar samt 
funktionskontroll av ventilationssystem 

Nr. Ärende/ärendegrupp Föreskrift Delegat(er) Anm. 

3.45  Beslut om längre 
besiktningsintervall  

3 kap. 16 § 
Boverkets 
föreskrifter och 
allmänna råd (BFS 
2011:12, med änd-
ringar t.o.m. BFS 
2018:2 - H 18, 
omtryck BFS 
2018:2) om hissar 
och vissa andra 
motordrivna 
anordningar 

Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 

 

 

3.46  Beslut om anstånd med 
kontroll 

3 kap. 17 §§ 
Boverkets 
föreskrifter och 
allmänna råd (BFS 
2011:12, med änd-
ringar t.o.m. BFS 
2018:2 - H 18, 
omtryck BFS 
2018:2) om hissar 
och vissa andra 
motordrivna 
anordningar 

Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 

 

3.47  Beslut om 
senareläggning av 
besiktningstidpunkt för 
funktionskontroll av 
ventilationssystem 

4 § Boverkets 
föreskrifter och 
allmänna råd om 
funktionskontroll 
av 
ventilationssystem 
och certifieringar av 
sakkunniga 
funktionskontrollan
ter (BFS 2011:16) 
med ändringar 
t.o.m. BFS 2017:10, 

Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 
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OVK 3, omtryck 
BFS 2017:10 

Tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder 

Nr. Ärende/ärendegrupp Föreskrift Delegat(er) Anm. 

3.48  Besluta att begära biträde 
av Polismyndigheten för 
tillträde enligt 11 kap. 8 § 
PBL 

11 kap. 9 § PBL Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 

Kan medföra 
ersättnings-
skyldighet enligt 
14 kap. 2 § PBL 

3.49  Tomt ska hållas i vårdat 
skick och uppfylla 
kraven i 8 kap. 15 § 
första stycket PBL 

8 kap. 15 § 1:a och 
3:e stycket PBL 

Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 

 

3.50  Beslut om 
ingripandebesked 

11 kap. 7 § PBL Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 

 

3.51  Besluta om 
lovföreläggande, dock 
utan vite 

11 kap. 17 § PBL Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 

 

3.52  Besluta om föreläggande 
om underhållsutredning, 
dock utan vite 

11 kap. 18 § PBL Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 

 

3.53  Beslut om 
åtgärdsföreläggande, 
dock utan vite 

11 kap. 19 § PBL Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 

 

3.54  Beslut om 
rättelseföreläggande, 
även föreläggande som 
förenas med förbud mot 
att åter utföra 
bygglovspliktig åtgärd, 
dock utan vite 

11 kap. 20 § PBL 

11 kap. 32 a § PBL 

Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 

 

3.55  Beslut om 
rivningsföreläggande, 
dock utan vite 

11 kap. 21 § PBL Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 

 

3.56  Beslut om föreläggande 
för ökad trafiksäkerhet, 
dock utan vite 

11 kap. 22 § PBL 

11 kap. 23 § PBL 

Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 

Kan medföra 
ersättnings-
skyldighet enligt 
14 kap. 3 § PBL 

3.57  Beslut om föreläggande 
om anordnande av 
stängsel kring 
industrianläggning som 

11 kap. 24 § PBL Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 
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inte länge används, dock 
utan vite 

3.58  Beslut om förbud mot 
fortsatt arbete eller 
åtgärd, dock utan vite 

 

11 kap. 30 § PBL 

11 kap. 31 § PBL 

11 kap. 32 § PBL 

11 kap. 37 § PBL 

12 kap. 6 § 2 PBL 

Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 

 

3.59  Beslut om föreläggande 
för den som äger eller 
annars ansvarar för hiss 
eller annan motordriven 
anordning i 
byggnadsverk att se till 
att anordningen 
kontrolleras (särskild 
besiktning) 

8 kap. 6 § PBF Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 

 

3.60  Beslut om förbud mot 
användning av hela eller 
delar av ett byggnads-
verk, inkl. hissar och 
andra motordrivna 
anordningar, dock utan 
vite i andra fall än vad 
avser förbud som 
meddelas med stöd av 
att hela eller delar av 
byggnadsverket som 
avses med förbudet har 
brister som kan äventyra 
säkerheten för som 
uppehåller sig i eller i 
närheten av byggnads-
verket (11 kap. 33 § 1 
PBL), dock utan vite  

11 kap. 33 § PBL 

11 kap. 37 § PBL 

12 kap. 6 § 2 PBL 

Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 

 

3.61  Beslut om byte av 
funktionskontrollant 

11 kap. 34 § PBL Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 

 

3.62  Beslut om att entlediga 
och utse ny 
kontrollansvarig 

11 kap. 35 § PBL Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 

 

3.63  Beslut om ansökan om 
utdömande av vite 

11 kap. 37 § tredje 
stycket PBL 

Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 

 

3.64  Besluta om ansökan om 
handräckning för 
tillträde eller för 

11 kap. 39 § PBL Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 
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genomförande av en 
åtgärd som avses med ett 
föreläggande som 
meddelats med stöd av 
11 kap. 19–25 §§ PBL 

Avgifter i ärenden enligt PBL samt anslutande författningar och föreskrifter 

Nr. Ärende/ärendegrupp Föreskrift Delegat(er) Anm. 

3.65  Uttag av avgift i enlighet 
med kommunens taxa 
för ärenden enligt PBL, 
inklusive uttag av avgift i 
förskott samt reduktion 
av avgift vid överskriden 
tidsfrist 

12 kap. 8 § PBL 

12 kap. 9 § PBL 

12 kap. 11 § PBL 

12 kap. 8 a § PBL 

Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 

 

Fastighetsbildningslagen (1970:988), FBL 

Nr. Ärende/ärendegrupp Föreskrift Delegat(er) Anm. 

3.66  Företräda 
byggnadsnämnden vid 
samråd med 
lantmäterimyndigheten 
med rätt att anföra att 
frågan om 
förhandsbesked eller 
bygglov bör avgöras 
innan fastighetsbildning 
sker  

4 kap. 25 § FBL Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 

 

3.67  Besluta att påkalla 
fastighetsreglering som 
behövs för att mark och 
vatten ska kunna 
användas på ett 
ändamålsenligt sätt 

5 kap. 3 § tredje 
stycket FBL 

Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 

 

3.68  Beslut om att ansöka om 
fastighetsbestämning  

14 kap. 1 a § första 
stycket 4–7 FBL 

Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 

 

3.69  Godkänna förrättning, 
förrättningsbeslut eller 
gränsutmärkning 

15 kap. 11 § FBL Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 
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4 Lagen (2014:320) om färdigställandeskydd, LFS 

Nr. Ärende/ärendegrupp Föreskrift Delegat(er) Anm. 

4.1  Prövning av behov och 
beslut i frågan om 
färdigställandeskydd 
behövs eller inte för 
vissa åtgärder som anges 
i lagen 

3 § LFS Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 
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5 Ledningsrättslagen (1973:1144), LL 

Nr. Ärende/ärendegrupp Föreskrift Delegat(er) Anm. 

5.1  Företräda 
byggnadsnämnden vid 
samråd med 
lantmäterimyndigheten 
med rätt att anföra att 
frågan om 
förhandsbesked eller 
bygglov bör avgöras 
innan upplåtelse av 
ledningsrätt sker  

19 § LL Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 

 

5.2  Godkänna beslut eller åt-
gärd 

28 § LL Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 

 

6 Anläggnings lagen (1973:1149), AL 

Nr. Ärende/ärendegrupp Föreskrift Delegat(er) Anm. 

6.1  Besluta att begära 
förrättning 

18 § första stycket 3 
AL 

Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 

 

6.2  Företräda 
byggnadsnämnden vid 
samråd med 
lantmäterimyndigheten 
med rätt att anföra att 
frågan om 
förhandsbesked eller 
bygglov bör avgöras 
innan 
gemensamhetsanläggnin
g inrättas 

21 § AL Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 

 

6.3  Godkänna beslut eller  
åtgärd 

30 § AL Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 
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7 Lagen (1998:814) och förordningen (1998:929) om 

gaturenhållning och skyltning, LGS resp. FGS 

Nr. Ärende/ärendegrupp Föreskrift Delegat(er) Anm. 

7.1  Beslut om tillstånd att 
sätta upp skyltar 
varigenom allmänheten 
avvisas från ett visst 
område som är av 
betydelse för friluftslivet 

5 § LGS Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 

 

7.2  Beslut om tillstånd att 
varaktigt sätta upp tavla, 
skylt, inskrift eller därmed 
jämförlig anordning för 
reklam, propaganda eller 
liknande ändamål 
utomhus  

6 § LGS 

7 § LGS 
 

Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 

Förutsätter 
delegation av 
beslutande-
rätten från 
länsstyrelsen i 
enlighet med 
6 § första 
stycket FGS 

7.3  Avge yttrande till läns-
styrelsen 

4 § första stycket 
FGS 

Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 

 

7.4  Beslut om medgivande att 
ha affisch eller annan 
tillfällig anordning 
utomhus för reklam, 
propaganda eller liknande 
ändamål uppsatta mer än 
fyra veckor 

9 § LGS 

6 § första stycket 
FGS 

Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 

Förutsätter 
delegation av 
beslutande-
rätten från 
länsstyrelsen i 
enlighet med 
6 § första 
stycket FGS 

7.5  Beslut om förelägganden 
och förbud i ärenden om 
tillsyn enligt LGS som 
ankommer på nämnden, 
dock utan vite 

12 § LGS Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 

 

7.6  Besluta om avgifter med 
anledning av prövning av 
fråga om tillstånd eller 
medgivande i enskilda 
ärenden med tillämpning 
av kommunens 
taxeföreskrifter 

13 § LGS 

1 § andra stycket 
förordningen 
(1998:903) om 
avgifter för prövning 
enligt lagen med 
särskilda 
bestämmelser om 
gaturenhållning och 

Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 
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skyltning samt 
kommunens taxa 

8 Lagen (2006:378) om lägenhetsregister, LOL 

Nr. Ärende/ärendegrupp Föreskrift Delegat(er) Anm. 

8.1  Beslut om att fastställa 
belägenhetsadress 

10 § LOL Handläggare  

8.2  Beslut om att fastställa 
lägenhetsnummer 

11 § LOL Handläggare  

9 Extern delegation inom ramen för kommunal 

avtalssamverkan 

Nr. Ärende/ärendegrupp Föreskrift Delegat(er) Anm. 

9.1  Bostadsanpassning  VMKF  
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10 Miljöbalkens område, MB 

Allmänna hänsynsregler  

Nr. Ärende/ärendegrupp Föreskrift Delegat(er) Anm. 

10.1  Besluta i tillsynsärende 
gällande tillämpningen av 
de allmänna 
hänsynsreglerna 

2 kap. 2-9 §§ 

26 kap. MB 

Miljöinspektör/ 

Handläggare 

 

Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag 

Nr. Ärende/ärendegrupp Föreskrift Delegat(er) Anm. 

10.2  Avge yttrande till 
verksamhetsutövare inför 
eller i samrådsskedet om 
miljökonsekvensbeskrivnin
g 

6 kap. 4 § MB Miljöinspektör/ 

Handläggare 

 

10.3  Avge yttrande till 
länsstyrelsen med 
anledning av utökat samråd 
om betydande 
miljöpåverkan 

6 kap. 5 § MB  Miljöinspektör/ 

Handläggare 

 

10.4  Avge yttrande över 
miljökonsekvensbeskrivnin
g som inte kungörs 
tillsammans med ansökan i 
ett mål eller ärende 

6 kap. 8 § MB  

12 § FMKB 

Miljöinspektör/ 

Handläggare 

 

10.5  Avge yttrande om MBK i 
samband med att MKB för 
plan eller program 
upprättas eller med 
anledning av att MKB för 
plan eller program 
upprättats 

6 kap. 12-14 §§ 
MB   

8 § FMK 

Miljöinspektör/ 

Handläggare 

 

Skydd av områden 

Nr. Ärende/ärendegrupp Föreskrift Delegat(er) Anm. 

10.6  
Besluta i ärenden om 
tillstånd enligt föreskrifter i 
vattenskyddsföreskrifter 
som kommunen har 

7 kap. 22 § första 
respektive andra 
styckena MB 

Miljöinspektör/ 

Handläggare 
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meddelat eller om dispens 
från sådana 
vattenskyddsföreskrifter, 
om det finns särskilda skäl 
för det 

10.7  
Besluta om undantag, 
tillstånd eller dispens från 
vattenskyddsföreskrifter 
som länsstyrelsen har 
meddelat i den mån 
länsstyrelsen överlåtit sådan 
beslutanderätt på nämnden 

7 kap. 22 § tredje 
stycket första 
meningen MB 

Miljöinspektör/ 

Handläggare 

 

10.8  
Besluta i anmälningsärende 
om åtgärd inom 
vattenskyddsområde som 
länsstyrelsen överlåtit på 
kommunen 

7 kap. 22 § tredje 
stycket andra 
meningen MB 

Miljöinspektör/ 

Handläggare 

 

10.9  

 

Besluta i anmälningsärende 
om åtgärd inom 
vattenskyddsområde som 
länsstyrelsen överlåtit på 
kommunen 

7 kap. 22 § tredje 
stycket andra 
meningen MB  

Miljöinspektör/ 

Handläggare 

 

10.10  
Besluta i tillsynsärende 
gällande områden eller 
djur- eller växtart över vilka 
kommunen har tillsyn 
enligt 7 kap. miljöbalken 

2 kap. 9 § MTF Miljöinspektör/ 

Handläggare 

 

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

10.11  
Avge yttrande till 
länsstyrelse eller mark- och 
miljödomstol i 
kompletteringsremissen vid 
prövning av ansökan om 
miljöfarlig verksamhet 

19 kap. 4 § MB 

22 kap. 4 och 10 
§§ MB  

9 § FMH  

 

Miljöinspektör/ 

Handläggare 

 

10.12  
Avge yttrande till 
länsstyrelsen i 
anmälningsärende 
angående mindre ändring 
av tillståndspliktig 
verksamhet 

3, 21, 22 och 26 

§§ FMH 

Miljöinspektör/ 

Handläggare 

 

10.13  
Besluta i ärende om 
tillstånd att inrätta 
avloppsanordning med 
ansluten vattentoalett 

13 § första 
stycket 2 FMH 

Miljöinspektör/ 

Handläggare 
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10.14  
Besluta i ärende om 
tillstånd att ansluta 
vattentoalett till befintlig 
avloppsanordning 

13 § första 
stycket 2 FMH 

Miljöinspektör/ 

Handläggare 

 

10.15  
Besluta i ärende om 
tillstånd att inrätta annan 
avloppsanordning än sådan 
till vilken vattentoalett är 
ansluten inom de delar av 
kommunen där tillstånd 
krävs enligt kommunens 
lokala föreskrifter 

13 § fjärde 
stycket FMH 

Lokala 
föreskrifter för 
att skydda 
människors hälsa 
och miljön  

Lokala vatten-
skyddsföreskrifte
r 

Miljöinspektör/ 

Handläggare 

 

10.16  
Förordna att ett tillstånd 
om miljöfarlig verksamhet 
ska gälla även om det 
överklagas 

19 kap. 5 §  

22 kap. 28 § MB 

Miljöinspektör/ 

Handläggare 

 

10.17  
Besluta i ärende om 
anmälan för att inrätta 
annan avloppsanordning än 
som kräver tillstånd 

13 § FMH Miljöinspektör/ 

Handläggare 

 

10.18  
Besluta i ärende om 
anmälan om ändring av 
sådana avloppsanordningar 
som avses i 13 § FMH 

14 § FMH Miljöinspektör/ 

Handläggare 

 

10.19  
Besluta i ärende om 
tillstånd till 
värmepumpsanläggning för 
utvinning av värme ur 
mark, ytvatten eller 
grundvatten där tillstånd 
krävs enligt kommunens 
lokala föreskrifter 

17 § FMH 

Lokala 
föreskrifter för 
att skydda 
människors hälsa 
och miljön 

Miljöinspektör/ 

Handläggare 

 

10.20  
Besluta i ärende om 
anmälan för att inrätta en 
värmepumpsanläggning för 
utvinning av värme ur 
mark, ytvatten eller 
grundvatten 

17 § FMH 

Lokala 
föreskrifter för 
att skydda 
människors hälsa 
och miljön 

Miljöinspektör/ 

Handläggare 

 

10.21  
Besluta i ärende om 
tillstånd eller anmälan för 
att inrätta eller använda en 
luftvärmepump där 

9 kap. 12 § MB 
40 § FMH 

Lokala 
föreskrifter för 

Miljöinspektör/ 

Handläggare 
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tillstånd eller anmälan krävs 
enligt kommunens lokala 
föreskrifter 

att skydda 
människors hälsa 
och miljön 

10.22  
Besluta i ärende om 
anmälan om gödselstad 
eller annan upplagsplats för 
djurspillning inom område 
med detaljplan eller, om 
kommunen så föreskrivit, 
annat tätbebyggt område 

37 § FMH 

Lokala 
föreskrifter för 
att skydda 
människors hälsa 
och miljön 

Miljöinspektör/ 

Handläggare 

 

10.23  
Besluta i ärende om 
anmälan om att driva eller 
arrangera viss verksamhet 
enligt 38 § FMH 

38 § FMH Miljöinspektör/ 

Handläggare 

 

10.24  
Besluta i ärende om 
tillstånd att hålla vissa djur 
inom område med 
detaljplan eller 
områdesbestämmelser där 
tillstånd krävs enligt 
kommunens lokala 
föreskrifter 

39 § FMH 

Lokala 
föreskrifter för 
att skydda 
människors hälsa 
och miljön 

Miljöinspektör/ 

Handläggare 

 

10.25  
Besluta i ärende om 
tillstånd eller anmälan för 
att inrätta annan toalett än 
vattentoalett där tillstånd 
eller anmälan krävs enligt 
kommunens lokala 
föreskrifter 

40 § FMH 

Lokala 
föreskrifter för 
att skydda 
människors hälsa 
och miljön 

Miljöinspektör/ 

Handläggare 

 

10.26  
Besluta i ärende om 
tillstånd eller anmälan för 
att sprida naturgödsel, slam 
eller annan orenlighet inom 
eller intill område med 
detaljplan där tillstånd eller 
anmälan krävs enligt 
kommunens lokala 
föreskrifter 

9 kap. 12 § MB 
40 § FMH 

Lokala 
föreskrifter för 
att skydda 
människors hälsa 
och miljön 

Miljöinspektör/ 

Handläggare 

 

10.27  
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 

9 kap. 12 § MB 
40 § FMH 

Lokala 
föreskrifter för 
att skydda 
människors hälsa 
och miljön 

Miljöinspektör/ 

Handläggare 
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krävs enligt kommunens 
lokala föreskrifter 

10.28  
Besluta om dispens från 
vad som gäller enligt 
kommunens lokala 
föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och 
miljön, om det är 
uppenbart att risk för 
olägenheter från miljö- och 
hälsoskyddssynpunkt inte 
föreligger 

Lokala 
föreskrifter för 
att skydda 
människors hälsa 
och miljön 

Miljöinspektör/ 

Handläggare 

 

Verksamheter som orsakar miljöskador 

Nr. Ärende/ärendegrupp Föreskrift Delegat(er) Anm. 

10.29  Beslut i tillsynsärenden 
angående verksamheter 
som orsakar miljöskador 
och förorenade områden 
som avses i 10 kap. 
Miljöbalken 

10 kap MB Miljöinspektör/ 

Handläggare 

 

10.30  Besluta i tillsynsärende 
angående avhjälpande av 
allvarlig miljöskada 

3 kap. 31 § MTF 
10 kap. 14 § MB 
18-21 §§ FAM 

Miljöinspektör/ 

Handläggare 

 

10.31  Besluta i anmälningsärende 
om avhjälpandeåtgärd med 
anledning av en 
föroreningsskada, när 
åtgärden kan medföra ökad 
risk för spridning eller 
exponering av 
föroreningarna 

28 § FMH Miljöinspektör/ 

Handläggare 

 

Vattenverksamhet 

Nr. Ärende/ärendegrupp Föreskrift Delegat(er) Anm. 

10.32  Yttrande till länsstyrelsen 
i ärende om anmälan av 
vattenverksamhet eller 
till Länsstyrelse eller 
mark- och miljödomstol 
i ärende om tillstånd för 
markavvattning 

11 kap. 9a-b och 13 

§§ MB 

21 § FVV 

Miljöinspektör/ 

Handläggare 
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Jordbruk och annan verksamhet 

Nr. Ärende/ärendegrupp Föreskrift Delegat(er) Anm. 

10.33  Besluta avge yttrande i 
ärende om anmälan för 
samråd enligt 12 kap. 6 § 
MB 

12 kap. 6 § MB Miljöinspektör/ 

Handläggare  

 

Kemiska produkter och biotekniska organismer 

Nr. Ärende/ärendegrupp Föreskrift Delegat(er) Anm. 

10.34  Besluta avge yttrande i 
ärende om dispens från 
förbud att sprida 
kemiska och biologiska 
bekämpningsmedel över 
skogsmark 

14 kap. 9 § tredje 
stycket MB 

Miljöinspektör/ 

Handläggare 

 

10.35  Besluta i ärende om 
tillstånd för yrkesmässig 
spridning av 
bekämpningsmedel inom 
ett vattenskyddsområde 
eller i tomtmark för 
flerfamiljshus, på gårdar 
till förskolor och skolor 
eller allmänna lekplatser 
samt vid planerings- och 
anläggningsarbeten 

14 § SNFS 1997:2 Miljöinspektör/ 

Handläggare 

 

10.36  Besluta i ärende om 
anmälan om spridning av 
bekämpningsmedel på 
banvall, 
idrottsanläggning, och 
områden större än 1000 
m2 där allmänheten får 
färdas fritt med undantag 
för åkermark 

11 § SNFS 1997:2 Miljöinspektör/ 

Handläggare 

 

10.37  Besluta i ärende om 
undantag från 
informationsplikten för 
den som avser att sprida 
bekämpningsmedel på 
områden där 
allmänheten får färdas 
fritt 

13 och 16 §§ SNFS 

1997:2 

Miljöinspektör/ 

Handläggare 
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10.38  Besluta i tillsynsärende 
om skydd mot 
vattenförorening vid 
hantering av brandfarliga 
vätskor 

NFS 2003:24 Miljöinspektör/ 

Handläggare 

 

10.39  Besluta i anmälnings- 
och tillsynsärende om 
anläggningar som 
innehåller fluorerade 
växthusgaser och 
ozonnedbrytande ämnen 

SFS 2016:1128 

SFS 2016:1129 

Miljöinspektör/ 

Handläggare 

 

10.40  Besluta i ärende om 
anmälan om åtgärd för 
att avlägsna PCB-
produkter i byggnader 
och anläggningar 

18 § SFS 2007:19 Miljöinspektör/ 

Handläggare 

 

10.41  Besluta i ärende om 
tillsyn över kemiska 
produkter och 
biotekniska organismer i 
övrigt där nämnden 
ansvarar för tillsynen 

2 kap. 19 § p.5-9  

2 kap 31§ p.5-6 
samt 2 kap 32-33 

§§ MTF 

Miljöinspektör/ 

Handläggare 

 

Avfall och producentansvar 

Nr. Ärende/ärendegrupp Föreskrift Delegat(er) Anm. 

10.42  Besluta i ärende om 
dispens/tillstånd att själv 
kompostera eller på 
annat sätt återvinna eller 
bortskaffa avfall 

15 kap. 18 § tredje 
och fjärde styckena 
MB 

Miljöinspektör/ 

Handläggare 

 

10.43  Ansökan/anmälan om 
undantag gällande 
kompostering av latrin 
och slam 

48, 59 §§ Lokala 
föreskrifter för 
avfallshantering 

AF 45 § 

Miljöinspektör/ 

Handläggare 

 

10.44  Ansökan/anmälan om 
undantag gällande 
förlängt 
hämtningsintervall slam 

50 § Lokala 
föreskrifter för 
avfallshantering 

Miljöinspektör/ 

Handläggare 

 

10.45  Ansökan/anmälan om 
undantag gällande eget 
omhändertagande mat- 
och restavfall samt slam, 
latrin och filtermaterial 

59 § Lokala 
föreskrifter för 
avfallshantering 

AF 45 § 

Miljöinspektör/ 

Handläggare 
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från små 
avloppsanläggningar 

10.46  Befrielse från hämtning 
av avfall 

59 § Lokala 
föreskrifter 

för avfallshantering 

AF 45 § 

Miljöinspektör/ 

Handläggare 

 

Tillsyn 

10.47  Besluta om 
förelägganden eller 
förbud utan vite i 
ärenden som nämnden 
ansvarar för 

26 kap. 9 § MB Miljöinspektör/ 

Handläggare 

 

10.48  Besluta att ålägga tidigare 
ägare eller 
nyttjanderättshavare att 
lämna uppgift om ny 
ägares eller 
nyttjanderättshavares 
namn och adress 

26 kap. 13 § MB Miljöinspektör/ 

Handläggare 

 

10.49  Besluta att sända 
föreläggande eller 
förbud, som meddelats 
mot någon i egenskap av 
ägare m.m. till 
inskrivningsmyndigheten 
för anteckning i 
inskrivningsregistret 

26 kap. 15 § MB Miljöinspektör/ 

Handläggare 

 

10.50  Besluta att begära att den 
som bedriver verksamhet 
som kan befaras medföra 
olägenhet för 
människors hälsa eller 
påverka miljön ska lämna 
förslag till 
kontrollprogram eller 
förbättrande åtgärder 

26 kap. 19 § tredje 
stycket MB 

Miljöinspektör/ 

Handläggare 

 

10.51  Besluta att förelägga den 
som bedriver verksamhet 
eller vidtar åtgärd att 
lämna de uppgifter och 
handlingar som behövs 
för tillsynen 

26 kap. 22 § MB Miljöinspektör/ 

Handläggare 
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10.52  Besluta att föreskriva att 
undersökning av 
verksamhet och dess 
verksamhet i stället ska 
utföras av någon annan 
och utse någon att göra 
sådan undersökning, om 
kostnaden för 
undersökningen inte 
överstiger 10 000 kronor 

26 kap. 22 § första 
stycket MB 

Miljöinspektör/ 

Handläggare 

 

10.53  Besluta om att förena 
beslut om under sökning 
med förbud att överlåta 
berörd fastighet eller 
egendom till dess 
undersökningen är 
slutförd 

26 kap. 22 § tredje 
stycket MB 

Miljöinspektör/ 

Handläggare 

 

10.54  Bestämma att beslut i 
tillsynsärende ska gälla 
omedelbart även om det 
överklagas 

26 kap. 26 § MB Miljöinspektör/ 

Handläggare 

 

Tillståndsgiltighet, omprövning 

10.55  Besluta att på ansökan av 
tillståndshavare upphäva 
eller ändra bestämmelser 
och villkor i ett 
tillståndsbeslut 

24 kap. 8 § MB Miljöinspektör/ 

Handläggare 

 

Avgifter 

10.56  Besluta om att påföra 
avgift för prövning och 
tillsyn enligt kommunens 
taxa om avgifter inom 
miljöbalkens 
tillämpningsområde 

27 kap. 1 § MB 
Kommunens taxa 

Miljöinspektör/ 

Handläggare 

 

10.57  Besluta om nedsättning 
av avgift eller 
efterskänkande av avgift 
i enskilda fall enligt vad 
som föreskrivs i 
kommunens taxa 

Kommunens taxa Samhällsbyggnads-
chef 

 

10.58  Bestämma att beslut om 
avgift ska gälla 

9 kap. 5 § FAPT Miljöinspektör/ 

Handläggare 
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omedelbart även om det 
överklagas 

10.59  Ansöka hos mark- och 
miljödomstol respektive 
förvaltningsrätt om 
utdömande av vite 

21 kap. 1 § tredje 

stycket 8 MB 

6 § VitesL 

Miljöinspektör/ 

Handläggare 

 

Tillträde m.m 

10.60  Besluta att begära 
polishjälp för att få 
tillträde till fastigheter, 
byggnader, andra 
anläggningar samt 
transportmedel för att 
myndighetens uppgifter 
ska kunna utföras 

28 kap. 1 och 8 §§ 
MB 

Miljöinspektör/ 

Handläggare 

 

Miljösanktionsavgifter 

10.61  Besluta om 
miljösanktionsavgift upp 
till 10 000 kr 

30 kap. 3 § MB 

FMSA 2012:259 

om miljösanktions-
avgifter 

Miljöinspektör/ 

Handläggare 

Miljösanktions-
avgift som 
beslutats på 
delegation ska 
särskilt redovisas 
för nämnden 

mailto:kommunen@surahammar.se
http://www.surahammar.se/


30 
 

 
Surahammars kommun 
Box 203 
735 23 Surahammar 

Besöksadress 
Hjulmakargatan 18 

Växel: 
0220-390 00 
Fax: 
0220-390 03 

E-post: 
kommunen@surahammar.se 
Hemsida: 
www.surahammar.se 

Bankgiro: 
5337-5853 

 

 

11 Livsmedelslagstiftningen  

Livsmedelslagen  

Nr. Ärende/ärendegrupp Föreskrift Delegat(er) Anm. 

11.1  Beslut att meddela 
förelägganden och 
förbud utan vite som 
behövs för efterlevnaden 
av livsmedelslagen, lagen 
om animaliska 
biprodukter och de 
föreskrifter som 
meddelats med stöd av 
lagen, de EG-
bestämmelser som 
kompletteras av lagen 
samt de beslut som 
meddelats med stöd EG-
bestämmelserna 

22 § LL Livsmedelsinspektör/ 

Handläggare 

 

11.2  Beslut om registrering av 
livsmedelsanläggning 

7 § LL Livsmedelsinspektör/ 

Handläggare 

 

11.3  Besluta att ta hand om 
en vara om 
förutsättningar för det 
föreligger 

24 § första och 
andra styckena LL 
34 § LF 

Livsmedelsinspektör/ 

Handläggare 

 

11.4  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 

24 § tredje stycket 
LL 

34 § LF 

Livsmedelsinspektör/ 

Handläggare 

 

11.5  Besluta om att begära 
hjälp av 
polismyndigheten för 
utövande av 
livsmedelskontrollen 
eller verkställighet av 
beslut, om 
förutsättningar för sådan 
begäran föreligger 

27 § LL Livsmedelsinspektör/ 

Handläggare 
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11.6  Besluta att förordna att 
ett beslut ska gälla 
omedelbart även om det 
överklagas 

33 § LL Livsmedelsinspektör/ 

Handläggare 

 

11.7  Besluta om rättelse på 
egen bekostnad om 
någon inte fullgör sina 
skyldigheter enligt lagen, 
de föreskrifter och beslut 
som har meddelats med 
stöd av lagen, de EU 
eller EG- bestämmelser 
som kompletteras av 
lagen eller de beslut som 
meddelats med stöd av 
EU eller EG- 
bestämmelserna 

26 § LL Livsmedelsinspektör/ 

Handläggare 

 

Åtgärderna från de behöriga myndigheternas sida och sanktioner 

11.8  Besluta om att varor ska 
behandlas, att märkning 
ändras, eller att 
korrigerande  

information ska 
förmedlas till 
konsumenterna. 

F 2017/625 Art 138 
2 c 

Livsmedelsinspektör/ 

Handläggare 

 

11.9  Besluta om att begränsa 
eller förbjuda att varor 
släpps ut på marknaden, 
förflyttas, förs in i 
unionen eller exporteras 
samt förbjuda att de 
återsänds till den 
avsändande 
medlemsstaten eller 
beordra att de återsänds 
till den avsändande 
medlemsstaten 

F 2017/625 Art 138 
2 d 

Livsmedelsinspektör/ 

Handläggare 

 

11.10  Besluta att aktören ska 
öka egenkontrollernas 
frekvens 

F 2017/625 Art 138 
2 e 

Livsmedelsinspektör/ 

Handläggare 

 

11.11  Besluta att varor dras 
tillbaka, återkallas, 

F 2017/625 Art 138 
2 g 

Livsmedelsinspektör/ 

Handläggare 
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bortskaffas och 
destrueras 

  

11.12  Besluta att hela eller 
delar av den berörda 
aktörens verksamhet, 
eller dess anläggningar, 
installationer eller andra 
lokaler, isoleras eller 
stängs under en lämplig 
tidsperiod 

F 2017/625 Art 138 
2 i 

Samhällsbyggnads-
chef 

 

11.13  Besluta att beordra att 
hela eller delar av den 
berörda aktörens 
verksamhet och, i 
förekommande fall, de 
webbplatser som aktören 
driver eller använder, 
läggs ner under en 
lämplig tidsperiod 

F 2017/625 Art 138 
2 i 

Samhällsbyggnads-
chef 

 

11.14  Besluta om 
sanktionsavgift inom 
nämndens 
kontrollområde 

30 c LL och 39 a – 
39 i LF 

Livsmedelsinspektör/ 

Handläggare 

 

Livsmedelsförordningen 

11.15  Besluta om skyldighet 
för den som är sysselsatt 
med 
livsmedelsverksamhet att 
genomgå 
läkarundersökning om 
det behövs av 
livsmedelshygieniska skäl 

8 § LF Livsmedelsinspektör/ 

Handläggare 

 

11.16  Besluta om återkallande 
eller tillfälligt 
upphävande av 
godkännande av 
livsmedelsanläggning 

 

 

 

 

24 § LF Livsmedelsinspektör/ 

Handläggare 
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Förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och  

vissa jordbruksprodukter 

11.17  Besluta om godkännande 
och registrering av 
livsmedelsanläggning 

LF 23 § 

EG 852/2004 art 
6.2 

EG 853/2004 art 4 

Livsmedelsinspektör/ 

Handläggare 

 

11.18  Besluta om risk- och 
erfarenhetsklassificering 
av livsmedelsföretag 
samt om årlig 
kontrollavgift 

3-6 §§ FAOKL 

Kommunens taxa 

Livsmedelsinspektör/ 

Handläggare 

 

11.19  Besluta om avgift för 
godkännande och 
registrering 

13-14 §§ FAOKL 

Kommunens taxa 

Livsmedelsinspektör/ 

Handläggare 

 

11.20  Besluta om att sätta ned 
eller efterskänka avgiften 

F 2017/625 Art. 79 

2 c och art. 83 p 1  

samt 12-13 § 
FAOKL 

Samhällsbyggnads-
chef 

 

11.21  Besluta om avgift för 
uppföljande kontroll och 
utredning av klagomål 
som föranleds av 
bristande efterlevnad av 
regelverket 

F 2017/625 Art. 79 

2 c och art. 83 p 1  

samt 12-13 § 
FAOKL 

Livsmedelsinspektör/ 

Handläggare 

 

Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter 

11.22  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 

23 § LFAB 

12 § FFAB 

Livsmedelsinspektör/ 

Handläggare 

 

11.23  Besluta att ta hand om 
en vara om 
förutsättningar för det 
föreligger 

25 § LFAB Livsmedelsinspektör/ 

Handläggare 
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11.24  Besluta om att begära 
hjälp av 
polismyndigheten för 
utövande av kontrollen 
eller verkställighet av 
beslut, om 
förutsättningar för sådan 
begäran föreligger 

27 § LFAB Livsmedelsinspektör/ 

Handläggare 

 

11.25  Besluta om 
sanktionsavgift ska 
betalas av den som 
påbörjar en verksamhet 
som är 
registreringspliktig utan 
att någon anmälan om 
registrering har gjorts, 
eller brister när det gäller 
att uppfylla krav på 
journalföring eller annan 
dokumentation 

30 a § LFAB Livsmedelsinspektör/ 

Handläggare 

 

11.26  Besluta att förordna att 
ett beslut ska gälla 
omedelbart även om det 
överklagas 

33 § LFAB Livsmedelsinspektör/ 

Handläggare 

 

Förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och  

animaliska biprodukter 

11.27  Besluta om risk- och 
erfarenhetsklassificering 
av foderföretagare och 
företagare som befattar 
sig med animaliska 
biprodukter samt beslut 
om årlig kontrollavgift 

3-6 §§ FAOKF 

Kommunens taxa 

Livsmedelsinspektör/ 

Handläggare 

 

11.28  Besluta om att sätta ned 
eller efterskänka avgiften 

11 § FAOKF, 

Kommunens taxa 

Samhällsbyggnads-
chef 

 

11.29  Besluta om avgift för 
extra offentlig kontroll 
som föranleds av 
bristande efterlevnad av 
regelverket 

F 2017/625 art 1, 
art 79 2 c och art 83 
p 1 samt 12-13 § 
FAOKL 

Livsmedelsinspektör/ 

Handläggare 

 

 

 

 

 

 

mailto:kommunen@surahammar.se
http://www.surahammar.se/


35 
 

 
Surahammars kommun 
Box 203 
735 23 Surahammar 

Besöksadress 
Hjulmakargatan 18 

Växel: 
0220-390 00 
Fax: 
0220-390 03 

E-post: 
kommunen@surahammar.se 
Hemsida: 
www.surahammar.se 

Bankgiro: 
5337-5853 

 

 

 

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2005:10) 

11.30  Besluta om fastställande 
av program för 
faroanalys enligt 2 c § 
samt 
undersökningsprogram 
och dess parametrar, 
provtagningspunkter och 
frekvensen av normal 
respektive utvidgad 
undersökning 

12 § SLVFS 
2001:30, omtryck 
LIVFS 2017:2 

Livsmedelsinspektör/ 

Handläggare 

 

11.31  Besluta om 
inskränkningar av 
omfattningen av den 
utvidgade kontrollen 
respektive av 
provtagnings- och 
analysfrekvens för den 
normala kontrollen 

 

11 § SLVFS 
2001:30, omtryck 
LIVFS 2017:2 

Livsmedelsinspektör/ 

Handläggare 

 

11.32  Meddela föreläggande 
eller förbud (utan vite) 
när dricksvatten bedöms 
vara otjänligt eller tjänligt 
med anmärkning 

25 § LL Livsmedelsinspektör/ 

Handläggare 

 

12 Trafikförordningen SFS 1998:1276 

Nr. Ärende/ärendegrupp Föreskrift Delegat(er) Anm. 

12.1 Tillfälliga 
vägavstängningar in-
klusive följdåtgärder 
enligt trafikförordningen 
10:14 såsom hastig-
hetsbegränsning, 
parkeringsförbud, 
enkelriktning mm 

 

10 kap 14 § TrF Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 

 

12.2 Beslut om utplacering av 
blomlådor som 

3 kap 14 § TrF Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 
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hastighetsdämpande åt-
gärd 
 

12.3 Beslut om 
ändring/omskrivning av 
lokala trafikföreskrifter 

10 kap TrF  Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 

 

12.4 Besluta om 
parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

13 kap 8 § TrF Miljöinspektör/ 

Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 

 

13 Vissa övriga ärenden 

Nr. Ärende/ärendegrupp Föreskrift Delegat(er) Anm. 

13.1  Avge yttrande till 
byggnadsnämnd i ärende 
angående bygglov, 
rivningslov och marklov 
som rör enstaka småhus 
eller fritidshus 

 Miljöinspektör/ 

Handläggare 

 

13.2  Avge yttrande till 
byggnadsnämnd 
angående detaljplan och 
områdesbestämmelser 
där enkelt planförfarande 
tillämpas 

 Miljöinspektör/ 

Handläggare 

 

13.3  Avge yttrande till 
byggnadsnämnd över 

förslag till detaljplan och 
områdesbestämmelser 
under granskningstiden 
när nämnden tidigare 
avgivit yttrande i 
samrådsskedet 

 Miljöinspektör/ 

Handläggare 

 

13.4  Avge yttrande till 
länsstyrelsen i ärende 
rörande bidrag för 
åtgärder och andra 
åtgärder i bostäder 

 Miljöinspektör/ 

Handläggare 

 

13.5  Avge yttrande till 
länsstyrelse i ärende om 
tillstånd för att inrätta 

 Miljöinspektör/ 

Handläggare 
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hem för vård och 
boende som drivs av en 
enskild eller 
sammanslutning 

13.6  Avge yttrande till 
polismyndighet i ärende 
om allmänna 
sammankomster, 
offentliga tillställningar, 
bullrande verksamheter 
och liknande 
verksamheter 

 

 Miljöinspektör/ 

Handläggare 

 

13.7  Avge yttrande till 
polismyndighet i ärende 
om tillstånd till hotell- 
och pensionatsrörelse 

 Miljöinspektör/ 

Handläggare 

 

13.8  Avge yttrande till 
alkoholhandläggare i 
ärende om 
alkoholtillstånd 

 Livsmedelsinspektör/ 

Handläggare 

 

13.9  Besluta att begära 
upplysningar eller 
handlingar som behövs 
för sådan tillsyn enligt 
strålskyddslagen som 
nämnden ansvarar för 

31 § SSL 

16 §§ SSF 

Miljöinspektör/ 

Handläggare 

 

13.10  Besluta i ärende om 
solarier inom nämndens 
ansvarsområde 

- med 
anledning av anmälan av 
verksamhet i vilken 
solarium upplåts till 
allmänheten 

- i övrigt 

32 § SSL 

16 § SSF 

8 och 13 §§ SSMFS 

2008:36 

Miljöinspektör/ 

Handläggare 

 

13.11  Besluta att ta ut avgift 
för tillsynsärende enligt 
strålskyddslagstiftningen 

16 a § SSF, 

Kommunens taxa 

Miljöinspektör/ 

Handläggare 

 

13.12  Beslut om föreläggande 
och beslut om 
tobakslagen 

7 kap 9,12 §§ LTLP Miljöinspektör/ 

Handläggare 
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13.13  Besluta att ta ut avgift 
för tillsynsärende enligt 
tobakslagen 

8 kap 2 § LTLP Miljöinspektör/ 

Handläggare 

 

13.14  Beslut om flyttning av 
fordon och fordonsvrak 

Förordning 
(1982:198) om 
flyttning av fordon i 
vissa fall 

Miljöinspektör/ 

Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 

 

 

13.15  Beslut om bostads-
anpassningsbidrag 

Lagen 1992:1574 
om 
bostadsanpassnings
bidrag m.m. 

 

Byggnadsinspektör/ 

Handläggare 

Delegation 
omfattar 
maxbelopp om 
två (2) 
prisbasbelopp 
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