Sida

1 (34)

Delegeringsordning för
miljö- och bygglovsnämnden
Sunne kommun
Antagen av miljö- och bygglovsnämnden
2015-02-11

Ändringar och tillägg gjorda i denna version:
Sid 13

Punkt nr 39: Delegat ändrad från ”Handläggare
tekniska” till ”Avfallstekniker”

Sid 32

Ansvar för lotterilagen medför två nya punkter (16 och
17)

Sida

2 (34)

Innehåll
Delegeringsordning för ................................................................................................................................. 1
Miljö- och bygglovsnämnden ....................................................................................................................... 1
Sunne kommun ............................................................................................................................................. 1
Allmänt om delegering.................................................................................................................................. 4
Syfte ......................................................................................................................................... 4
Delegering ................................................................................................................................ 4
Delegeringsförbud .................................................................................................................... 4
Anmälan av delegeringsbeslut ................................................................................................. 5
Brådskande ärenden ................................................................................................................ 5
Ersättare................................................................................................................................... 5
Verkställighet ............................................................................................................................ 5
Miljö- och bygglovsnämndens regler för registrering och anmälan av delegeringsbeslut ........................... 6
Rapportering och anmälan ....................................................................................................... 6
Miljö- och bygglovsnämndens delegerade ansvarsområden ........................................................................ 7
A.
Allmänna delen ............................................................................................................... 7
B. Miljö- och hälsoskydd........................................................................................................... 8
Miljöbalken ........................................................................................................................................... 8
MKB och annat beslutsunderlag ........................................................................................................... 9
Naturvård .............................................................................................................................................. 9
Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ................................................................................................ 9
Tillstånds/dispensbeslut enligt lokala föreskrifter .............................................................................. 10
Tillsynsärensden.................................................................................................................................. 10
Förorenade områden ........................................................................................................................... 11
Vattenverksamhet................................................................................................................................ 12
Jordbruksmark, gödselspridning m.m. ................................................................................................ 12
Kemiska produkter och biotekniska organismer ................................................................................. 12
Avfall och producentansvar ................................................................................................................ 13
Avgifter för prövning .......................................................................................................................... 14
Sanktioner m.m. .................................................................................................................................. 14
Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning .............................................. 14
C. Livsmedel .......................................................................................................................... 15
Livsmedelskontroll.............................................................................................................................. 15
Frågor om registrering av livsmedelsanläggning m.m........................................................................ 15
Åtgärder vid bristande efterlevnad m.m. ............................................................................................ 15

Sida

3 (34)

Åtgärder vid bristande efterlevnad. Animaliska biprodukter och matavfall ....................................... 17
Kontroll av införsel av livsmedel från tredjeländer. ........................................................................... 18
Avgifter för livsmedelskontroll ........................................................................................................... 19
Strålskyddsförordningen ..................................................................................................................... 19
Solarieföreskrift (SSMFS 2008:36) .................................................................................................... 19
D. PLAN- OCH BYGGLOV..................................................................................................... 20
Allmän inledning plan- och bygglov .................................................................................................. 20
PBL 9 kap............................................................................................................................................ 21
PBL 10 kap.......................................................................................................................................... 24
PBL 11 kap.......................................................................................................................................... 25
PBL 12 kap.......................................................................................................................................... 27
Plan- och byggförordningen m.m. ...................................................................................................... 27
Boverkets byggregler .......................................................................................................................... 27
Eurokoder 2010:28, om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder..................................... 28
Lagen om energideklarationer ............................................................................................................ 28
Fastighetsbildningslagen ..................................................................................................................... 28
Anläggningslagen................................................................................................................................ 28
Ledningsrättslagen .............................................................................................................................. 28
Lagen (1998:814)och förordningen (1998:929) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och
skyltning .............................................................................................................................................. 29
Lagen (2010:1011) och förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor ................. 29
Lag (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m. ..................................................................................... 30
E. Serveringstillstånd mm....................................................................................................... 31
Tobakslagen ........................................................................................................................................ 31
Lag om handel med vissa receptfria läkemedel .................................................................................. 31
Alkohollagen ....................................................................................................................................... 31
Lotterilagen mm .................................................................................................................................. 31
F. Räddningstjänst ................................................................................................................. 33
Lag om skydd mot olyckor ................................................................................................................. 33
Förordning om skydd mot olyckor...................................................................................................... 33
Lag om brandfarliga och explosiva varor ........................................................................................... 34
Lag om hotell- och pensionatsrörelse mm .......................................................................................... 34

Sida

4 (34)

Allmänt om delegering
Syfte
Syftet med delegering är att nämnden ska avlastas med ärenden av mer rutinartad
karaktär och få möjlighet att ägna mer tid och uppmärksamhet åt frågor av
övergripande och principiell betydelse. Delegering av beslutsbefogenheter har också
ansetts vara ett viktigt medel för att förbättra servicen och effektiviteten inom den
kommunala förvaltningen. Sunne kommun eftersträvar att decentralisera besluts- och
ansvarsförhållanden så långt som lagen medger.
Regler om delegering finns i kommunallagen 6 kap. 33-38 §§.

Delegering
Med delegering menas att miljö- och bygglovsnämnden överför självständig
beslutanderätt, dvs. ger någon i uppdrag att fatta beslut å nämndens vägnar i vissa
ärenden.
Miljö- och bygglovsnämnden får delegera till:
en enskild ledamot eller ersättare, t.ex. ordförande
en anställd i kommunen
en anställd i en annan kommun (enl. viss lagstiftning)
en person (ej anställd) som utför brandskyddskontroll enligt 3 kap 4 § lag om
skydd mot olyckor.
Det är dock inte tillåtet för nämnden att delegera till en grupp anställda, en grupp
förtroendevalda eller till en grupp bestående av anställda och förtroendevalda att
gemensamt fatta beslut, s.k. blandad delegering.
o
o
o
o

När en delegat fattar beslut å nämndens vägnar, har beslutet samma rättsverkan
som om det fattats av nämnden och kan därför överklagas på samma sätt.
Delegaten har ansvar för ärendets beredning och beslut. Om delegaten anser det
påkallat av särskilda skäl kan denne hänskjuta ärendet till nämnden för avgörande.
Miljö- och bygglovsnämnden kan när som helst återkalla en delegering. Det kan
göras generellt men det kan också göras i ett särskilt ärende genom att nämnden
själv tar över ärendet och beslutar. Miljö- och bygglovsnämnden har inte rätt att
ompröva ett beslut som delegaten fattat.

Delegeringsförbud
Det finns ärenden där beslutanderätten inte får delegeras:
•

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 överlåtits till nämnden,
och

•

vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter

För den som fått på delegation att hantera ett ärende innebär detta att varje ärendes
karaktär måste prövas. Visar det sig att ett ärende utvecklar sig till att innehålla
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någon del av delegeringsförbudet, måste nämnden kunna förlita sig på att ärendet
förs tillbaka till nämnden.

Anmälan av delegeringsbeslut
Beslut som har fattats med stöd av delegering ska anmälas till miljö- och
bygglovsnämnden, som bestämmer i vilken ordning detta ska ske. Syftet med kravet
på återrapportering är att nämnden ska erhålla information och kunna utöva kontroll.
För ärenden som överklagas enligt kommunallagens regler har återrapporteringen
även betydelse för överklagningstiden. När ett delegeringsbeslut rapporteras tillbaka
till nämnden, tas rapporten till protokollet vid nästföljande sammanträde. Först när
protokollet är justerat och anslaget på kommunens anslagstavla börjar
överklagandetiden att löpa. Detta gäller dock inte myndighetsbeslut där
överklagandetiden enligt förvaltningslagen alltid börjar löpa från dagen då den
enskilde fick del av beslutet.

Brådskande ärenden
I ärenden som är så brådskande, att miljö- och bygglovsnämnden avgörande inte
kan avvaktas, får nämnden uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot som
nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar. Syftet med en sådan
kompletterande beslutanderätt är att det alltid ska finna någon beslutsbehörig person
att tillgå. Beslut i brådskande ärenden ska anmälas till miljö- och bygglovsnämndens
nästa sammanträde.
Någon begränsning av möjligheterna att delegera med hänsyn till ärendenas art finns
inte. Nämnden kan dock begränsa och precisera uppdraget till vissa typer av
ärenden. Nämnden kan också påkalla extra sammanträde med miljö- och
bygglovsnämnden som alternativ.

Ersättare
Den som är delegat har inte rätt att överlåta sin beslutanderätt till någon annan utan
nämndens uttryckliga tillåtelse. Beslut som fattas av en delegat utan delegering i
ärendet saknar laga verkan, dvs. det gäller inte. Om ett sådant beslut överklagas kan
beslutet komma att upphävas och återförvisa till nämnden.
Vid laga förfall (t ex sjukdom, semester, tjänstledighet) får en ersättare överta
beslutanderätten från ordinarie delegat.
Vid förfall av ordinarie delegat övertas beslutanderätten enligt följande:
• i första hand av den som förordnats som vikarie på delegatens tjänst
• i andra hand av delegatens närmaste chef
I delegeringsordningen har lägsta beslutsnivå angivits. Beslut bör i varje ärende i
första hand fattas på denna beslutsnivå. Något krav för en delegat att i alla
sammanhang utnyttja beslutanderätten föreligger dock inte. Delegaten kan hänskjuta
ärendet till närmsta chef (enhetschef). Enhetschefen här rätt att besluta i alla de
ärenden som hänskjutits av underordnad delegat.

Verkställighet
Delegering innebär att självständig beslutanderätt förs över från nämnden till
delegaten. Föreligger ingen självständig beslutanderätt brukar man tala om s.k. ren
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verkställighet. I sådana ärenden saknas utrymme för självständiga bedömningar.
Ofta är frågorna redan reglerade i lag eller avtal.

Miljö- och bygglovsnämndens regler för registrering och anmälan av
delegeringsbeslut
Inom miljö- och bygglovsnämndens ansvarsområden gäller följande regler för beslut
fattade med stöd av delegeringsordningen.

Rapportering och anmälan
Respektive delegat ska en gång per månad lämna en förteckning över de beslut som
tagits med stöd av delegering från miljö- och bygglovsnämnden till nämndens
sekreterare. Rapporteringen ska omfatta de beslut som fattats sedan föregående
nämndsammanträde.
Beslut fattade av miljö- och bygglovsnämndens ordförande i ärenden som är så
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas, ska anmälas till miljö- och
bygglovsnämndens nästa sammanträde.
I förteckningen över beslut ska minst följande framgå:
o
o
o
o

ärendebeskrivning
vad som beslutats
när beslutet fattades
vem som fattat beslutet

För de beslut som tillkommer anställda med stöd av författning eller de beslut i övrigt
som fattas inom ramen för verkställighet, finns inget formellt krav på anmälan och
återrapportering till nämnden.
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Miljö- och bygglovsnämndens delegerade ansvarsområden
A. Allmänna delen
Ärendetyp
1. Avge yttrande till externa

Lagrum

Delegat
Enhetschef

myndigheter i enklare
ärenden och om fastställd
remisstid inte medger att
yttrandet behandlas av
nämnden utan extra
sammanträde.

Yttranden mellan
enheter inom
MBN’s ansvarsområde är tjänsteyttranden, ej deleg.beslut, och avges av
den som handlägger
ärendet.

2. Besluta att överklaga

Delegaten

beslut och domar som
innefattar ändring av
delegatens beslut.
3. Avge yttrande med
anledning av
överklagande över beslut
som fattats med stöd av
delegation.
4. Ändring av överklagat
beslut.

Delegaten

Delegaten

5. Överlämna överklagat
ärende till överinstans för
prövning

6. Avvisa för sent inkommet

FL 23-25§§

överklagande

7. Ärenden som är så

samt uppställa förbehåll i
samband med
utlämnande.

Tillsynsförrättare,
den som ansvarar
för det aktuella
tillsynsärendet.
Tryckfrihetsförordningen 2
kap 14 §, samt tillämpliga
bestämmelser i
offentlighets- och
sekretesslagen.

Beslut fattat av
nämnden, ändras
av nämnden.
Är verkställighet.
Utförs av den som
handlagt ärendet.

Den som handlagt
ärendet
Ordförande

brådskande att miljö- och
bygglovsnämndens beslut
inte kan avvaktas.
8. Begäran om
polishandräckning.

9. Vägra lämna ut handling

Kommentar/villkor
Fler delegater finns i
särskilda ärenden, se
övriga avsnitt.

Enhetschef

Anmälan vid nästa
sammanträde.
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B. Miljö- och hälsoskydd
Miljöbalken
Allmän inledning miljöbalken

Lagrum

Rätt att besluta om tillstånd/dispens i en viss ärendegrupp omfattar också rätt att:
På ansökan av tillståndshavaren upphäva eller ändra bestämmelser och villkor i
ett tillståndsbeslut.

MB 24:8

I den mån inte annat framgår av den aktuella ärendegruppen omfattar delegation
av rätten att ”Besluta i tillsynsärende” rätt att:
1. Besluta att lämna klagomål utan åtgärd.
2. Besluta att meddela föreläggande och förbud. Beslut om förbud är delegerat
till enhetschefen.
3. Besluta att ålägga tidigare ägare eller nyttjanderättshavare att lämna uppgift
om ny ägares eller nyttjanderättshavares namn och adress
4. Besluta att sända föreläggande eller förbud, som meddelats någon i egenskap
av ägare till fastighet m.m till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
inskrivningsregistret.
5. Besluta att begära att den som bedriver verksamhet som kan befaras medföra
olägenhet för människors hälsa eller påverka miljön skall lämna förslag till
kontrollprogram eller förbättrande åtgärder.
6. Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd att
lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen.
7. 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.
8. Besluta att föreskriva att undersökning av verksamhet och dess verkningar i
stället skall utföras av någon annan och att utse någon att göra sådan
undersökning, om kostnaden för undersökningen inte överstiger 5 000 kr.
9. Besluta att förena beslut om undersökning med förbud att överlåta berörd
fastighet eller egendom till dess undersökningen är slutförd (förbud endast
enhetschef).
10. Besluta att meddela förbud att rubba eller skada mätapparat eller liknande
utrustning som behöver sättas ut vid undersökningar (endast enhetschef).

MB 26:9
MB 26:13
MB 26:15
MB 26:19

MB 26:21

MB 26:22
MB 26:22

MB 26:22

MB 26:22

MB 28:7
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MKB och annat beslutsunderlag
Yttranden
Ärendetyp
1. Avge yttrande till

2.

3.

Lagrum

MB 6:4
länsstyrelsen i fråga om en
verksamhet eller åtgärd kan
antas medföra betydande
miljöpåverkan.
Avge yttrande till
MB 6:5
verksamhetsutövare med
anledning av utökat samråd
med
miljökonsekvensbedömning.
Avge yttrande över
MB 6:8,
miljökonsekvensbeskrivning SFS 1998:905
som inte kungörs
tillsammans med ansökan i
ett mål eller ärende.

Delegat

Kommentar/villkor

Miljöinspektör

Miljöinspektör

Miljöinspektör

Naturvård
Tillsynsärenden
Ärendetyp
4. Besluta i tillsynsärende

Lagrum

Delegat

Kommentar/villkor

Miljöinspektör

angående åsidosättande av
föreskrifter som gäller för
vattenskyddsområden enligt
7 kap MB.

Yttranden
5. Avge yttrande till

SFS 1998:1252

Miljöinspektör

länsstyrelsen i ärende
angående dispens från
föreskrifter om
vattenskyddsområden.

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Tillstånds/dispensbeslut
Ärendetyp
6. Besluta i ärende om tillstånd
7.
8.

att inrätta avloppsanordning
med ansluten vattentoalett.
Besluta i ärende om tillstånd
att ansluta vattentoalett till
befintlig avloppsanordning.
Besluta om villkor av mindre
betydelse som miljödomstol
eller länsstyrelse i beslut om
tillstånd till miljöfarlig
verksamhet överlåtit åt
tillsynsmyndigheten att
fastställa.

Lagrum

Delegat

SFS 1998:899 §13

Miljöinspektör

SFS 1998:899 §13

Miljöinspektör

MB 22:25

Enhetschef

Kommentar/villkor
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Tillstånds/dispensbeslut enligt lokala föreskrifter
Ärendetyp

Lagrum

Besluta i ärende om tillstånd Lokala föreskrifter § 2
att inrätta annan
avloppsanordning än till
vilken vattentoalett är
ansluten inom vissa delar
av kommunen.
Lokala föreskrifter § 10
10. Medge dispens från lokala
föreskrifter om det är
uppenbart att risk för
olägenhet inte föreligger.

9.

Delegat
Miljöinspektör

Miljöinspektör

Tillsynsärensden
11. Besluta i tillsynsärende om
12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.

åtgärder för bekämpning av
ohyra och andra skadedjur.
Besluta i tillsynsärende och
vidta erforderliga
smittskyddsåtgärder där ett
sällskapsdjur eller ett objekt
bär på en allvarlig smittsam
sjukdom som kan överföras
till människor.
Vid allvarlig smittsam
sjukdom som kan överföras
till människor låta förstöra
föremål av personlig natur
och låta avliva sällskapsdjur som innehas av
privatpersoner.
Besluta i andra
tillsynsärenden ang
hälsoskyddet.
Besluta i tillsynsärenden
ang avloppsanordningar
dimensionerade för högst
25 p.e.
Besluta i tillsynsärenden
ang värmepumpar
Besluta i tillsynsärenden
ang miljöfarlig verksamhet
som i bilagan till
förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd
har beteckningen B, C eller
övriga (U).
Förelägga den som bedriver
miljöfarlig verksamhet att
avge miljörapport.

Yttranden m.m.

MB 9:9

Miljöinspektör

MB 9:15

Miljöinspektör

MB 9:15

Miljöinspektör

MB och föreskrifter meddelade
med stöd av MB.

Miljöinspektör

MB 9:7,
SFS 1998:899 §§12-16

Miljöinspektör

SFS 1998:899 §§17-19

Miljöinspektör
Miljöinspektör

MB 26:20

Miljöinspektör

Kommentar/villkor
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Ärendetyp

Lagrum

19. Avge yttrande till
miljödomstol eller
länsstyrelse i den s.k
kompletteringsremissen vid
prövning av ansökan om
tillstånd till miljöfarlig
verksamhet.
20. Avge yttrande till
länsstyrelsen i tillstånds/anmälningsärende ang
mindre ändring av
tillståndspliktig miljöfarlig
verksamhet.
21. Avge yttrande till
länsstyrelsen i ärende
angående om-, till- eller
nybyggnad av stall och
ladugård.
22. Avge yttrande till
polismyndighet i
tillståndsärende rörande
miljö- och
hälsoskyddsfrågor.

Delegat
Miljöinspektör

MB 24:5,8
SFS 1998:899 §§5,21,22,26

Miljöinspektör

Miljöinspektör

Miljöinspektör

Förorenade områden
Tillsynsärenden
23. Besluta i tillsynsärende
angående vidtagande av
åtgärder inom förorenade
områden som avses i 10
kap miljöbalken.
24. Besluta i tillsynsärende om
ansvar för
verksamhetsutövare eller
den som annars är ansvarig
för efterbehandling att
utreda föroreningar.
25. Besluta i tillsynsärende om
ansvar för
verksamhetsutövare eller
den som annars är
efterbehandlingsansvarig
att utföra och bekosta
efterbehandlingsåtgärder.

SFS 1998:899 §28

Miljöinspektör

MB 10:2-4

Miljöinspektör

MB 10:2-4

Miljöinspektör

Kommentar/villkor
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Vattenverksamhet
Yttranden
Ärendetyp
26. Avge yttrande till

Lagrum

Delegat

Kommentar/villkor

Miljöinspektör

miljödomstol i ärende
angående tillstånd till
vattenverksamhet.
27. Avge yttrande till
länsstyrelsen i ärende
angående tillstånd till
markavvattning.

Miljöinspektör

Jordbruksmark, gödselspridning m.m.
Tillstånds/dispensbeslut
28. Medge undantag från
Statens Jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS
2004:62) om miljöhänsyn i
jordbruket vad avser
växtnäring.

Tillsyn
29. Besluta i tillsynsärende

SJVFS 2004:62 § -23a, § 24 2
och 3, § 25, § 28a-28b, §28d

Miljöinspektör

MB 12 kap

Miljöinspektör

MB 12:6,
SFS 1998:904 §9

Miljöinspektör

angående
1. begränsning av antalet
djur i ett jordbruk
2. försiktighetsmått för
gödselhanteringen
växtodlingen

Yttranden
30. Avge yttrande till
länsstyrelsen eller
skogsvårdsstyrelsen i
ärende angående anmälan
för samråd för verksamhet /
åtgärd som väsentligt kan
komma att ändra eller
skada naturmiljön.

Kemiska produkter och biotekniska organismer
Tillstånds/dispensbeslut
31. Besluta i ärende om tillstånd Bekämpningsmedelsförordning Miljöinspektör
till spridning av kemiska
bekämpningsmedel.

Tillsynsärenden
32. Besluta i tillsynsärende om
spridning av kemiska
bekämpningsmedel.
33. Besluta i tillsynsärende om
skydd mot vatten/markförorening vid
hantering av brandfarliga
vätskor.

Ärendetyp

och föreskrift

Bekämpningsmedelsförordning Miljöinspektör
och föreskrift
Jfr
NFS 2000:4

Miljöinspektör

Lagrum

Delegat

Kommentar/villkor
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34. Besluta i tillsynsärende om

SFS 2007:846 § 28-29

anläggningar som
innehåller CFC, HCFC,
halogener och HFC.
35. Besluta i tillsynsärenden
ang kemiska produkter och
biotekniska organismer i
övrigt.

Miljöinspektör

Miljöinspektör

Yttranden
36. Avge yttranden till

Miljöinspektör

kemikalieinspektionen i
tillståndsärenden och övriga
ärenden där yttrande
begärs avseende kemiska
produkter eller biotekniska
organismer

Avfall och producentansvar
Tillstånds/dispensbeslut
37. Besluta i ärende om tillstånd MB 15:18
/ dispens att själv återvinna
och bortskaffa avfall.
38. Besluta om undantag från
renhållningsordningens
bestämmelser, med
undantag för vad som
anges under punkt 41.
39. Besluta om undantag från
renhållningsordningens bestämmelser i
frågor som rör anmälan av
innehav av
kompostanläggning,
gemensam sopbehållare
eller uppehåll i hämtning av
avfall resp tömning av slam
samt förlängda
hämtningsintervall.

Tillsynsärenden
40. Besluta i tillsynsärende om

Miljöinspektör

Avfallstekniker

SFS 2011:927, § 45

kompostering, nedgrävning
eller annat återvinnande
eller bortskaffande av
hushållsavfall på fastighet.
41. Besluta i tillsynsärende ang
hushållsavfall i övrigt,
industriavfall,
producentansvar och
hantering av avfall i övrigt.

Ärendetyp

Miljöinspektör

Miljöinspektör

Miljöinspektör

Lagrum

Delegat

Kommentar/villkor

Sida
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42. Begära uppgifter av den

SFS 2011:927, § 54

Miljöinspektör

MB 15:31-33

Miljöinspektör

MB 15:30

Miljöinspektör

SFS 2011:927, § 36, 42, 46,
47

Miljöinspektör

MB 27:1

Miljöinspektör

som i yrkesmässig
verksamhet ger upphov till
eller omhändertar annat
avfall än hushållsavfall och
förelägga om sådan
uppgiftsskyldighet.

43. Besluta i tillsynsärende om
dumpning av avfall.
44. Förelägga den som är
ansvarig för nedskräpning
att iordningställa platsen
samt vidta erforderliga
förebyggande åtgärder.

Yttranden
45. Avge yttrande till
länsstyrelsen i ärenden om
avfallsfrågor.

Avgifter för prövning
46. Besluta att debitera avgift
enligt kommunens taxa för
prövning och tillsyn enligt
miljöbalken.
47. Besluta att sätta ned eller
efterskänka avgift enligt
kommunens taxa för
prövning och tillsyn enligt
miljöbalken.

Miljöinspektör

Sanktioner m.m.
48. Besluta om

MB 30:3

Enhetschef

miljösanktionsavgifter som
inte överstiger 10 000 kr.

Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
Tillsynsärenden
49. Besluta om föreläggande
eller förbud i tillsynsärenden
om renhållning som avses i
§§ 2-4 lagen med särskilda
bestämmelser om
gaturenhållning.

§12

Miljöinspektör
Förbud
beslutas av
enhetschef

Sida
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C. Livsmedel
Livsmedelskontroll
Frågor om registrering av livsmedelsanläggning m.m.
Ärendetyp
50. Beslut om fastställande av
provtagnings-punkter samt
frekvensen av normal resp.
utvidgad kontroll av
dricksvatten.
51. Beslut i ärende om
registrering av livsmedelsrespektive dricksvattenanläggning.

Lagrum

Delegat

§ 11 LIVSFS
2001:30

Livsmedelsinspektör

Art. 31.1 a) och b) i
EG-förordn-ing
882/2004 samt art.
6.2 i EG-förordning
852/2004, § 23
livsmedelsförordning
en

Livsmedelsinspektör

Kommentar/villkor

Åtgärder vid bristande efterlevnad m.m.
52. Meddelande av

§ 22 livsmedelsförelägganden och förbud
lagen
som behövs för att lagen,
de föreskrifter och beslut
som har meddelats med
Kompletterar art. 54
stöd av lagen, de EGbestämmelser som
kompletteras av lagen och
de beslut som har
meddelats med stöd av EGbestämmelserna skall följas.
22 § används vid bristande
hantering där anläggningen
inte är registrerad.

53. Beslut om skyldighet att
genomgå
läkarundersökning.
54. Beslut att ta hand om en
vara som
• Har släppts ut på
marknaden, eller
uppenbart är avsedd att
släppas ut på
marknaden i strid med §
10 livsmedels-lagen
eller de EGbestämmelser som
kompletteras av lagen,
eller
Avses med ett föreläggande
eller förbud enligt § 22, om
föreläggandet eller förbudet
inte följs.

Ärendetyp

Livsmedelsinspektör
Förbud beslutas av
Enhetschef

§ 8 livsmedelsförordningen

Livsmedelsinspektör

§ 24 livsmedelslagen
34 § livsmedelsförordningen

Livsmedelsinspektör

Lagrum

Delegat

Kommentar/villkor

Sida
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55. Beslut om att på ägarens
bekostnad låta förstöra
omhändertagen vara.

56. Beslut om sanering eller

57.

58.

59.

60.

61.

62.
63.
64.

andra åtgärder som anses
vara nödvändiga för att se
till att livsmedel är säkra
eller att lagstiftningen följs.
Beslut om att begränsa eller
förbjuda utsläppande av
livsmedel på marknaden
och import eller export av
livsmedel.
Beslut om att beordra att
livsmedel återkallas, dras
tillbaka från marknaden
och/eller destrueras.
Beslut om tillstånd till att
livsmedel används för andra
ändamål än dem som de
ursprungligen var avsedda
för.
Beslut om att tillfälligt
avbryta driften av eller
stänga hela eller delar av
det berörda företaget under
en lämplig tidsperiod.
Beslut om åtgärder som
avses i artikel 19 i EGförordning 882/2004 för
sändningar från
tredjeländer.
Besluta om andra åtgärder
som anses vara motiverade.
Beslut om rättelse på den
felandes bekostnad.
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.

§ 24 livsmedelslagen
34 § livsmedelsförordningen
Art. 54.2 a), EGförordning 882/2004

Livsmedelsinspektör

Art 54.2 b), EGförordning 882/2004

Livsmedelsinspektör

Art. 54.2 c), EGförordning 882/2004

Livsmedelsinspektör

Art. 54.2 d), EGförordning 882/2004

Livsmedelsinspektör

Art. 54.2 e), EGförordning 882/2004

Livsmedelsinspektör

Art. 54.2 g), EGförordning 882/2004

Livsmedelsinspektör

Art. 54.2 h), EGförordning 882/2004
§ 26 livsmedelslagen

Livsmedelsinspektör

§ 25 livsmedelslagen

Livsmedelsinspektör

Livsmedelsinspektör

Livsmedelsinspektör
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Åtgärder vid bristande efterlevnad. Animaliska biprodukter och matavfall
Ärendetyp
65. Meddelande av
föreläggande och förbud
som behövs för att lagen,
de föreskrifter och beslut
som meddelats med stöd av
lagen, de EG-bestämmelser
som kompletteras av lagen
och de beslut som har
meddelats med stöd av EGbestämmelserna skall följas.
66. Beslut att ta hand om en
vara som
• Har släppts ut på
marknaden, eller som
uppenbart är avsedd att
släppas ut på
marknaden eller
användas i strid med 7
och 8 §§, de föreskrifter
som meddelats med
stöd av 9 eller 11 §§
eller de EGbestämmelser som
kompletteras av lagen,
eller
• Avses med ett
föreläggande eller
förbud enligt § 23 om
föreläggandet eller
förbudet inte följs.
67. Beslut om att låta förstöra
en vara på ägarens
bekostnad.

68. Beslut om rättelse på den
felandes bekostnad.

Lagrum

Delegat

§ 23 lag om foder
och animaliska
biprodukter

Miljöinspektör
Livsmedelsinspektör
Förbud beslutas av
enhetschef

§ 25 1 st lag om
foder och animaliska
biprodukter

Miljöinspektör
Livsmedelsinspektör

§ 25 2 st lag om
foder och animaliska
biprodukter

Miljöinspektör
Livsmedelsinspektör

§ 26 lag om foder
och animaliska
biprodukter

Miljöinspektör
Livsmedelsinspektör

Kommentar/villkor

Sida
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Kontroll av införsel av livsmedel från tredjeländer.
Ärendetyp
69. Beslut om
omhändertagande av
livsmedel från tredjeländer
som inte överensstämmer
med bestämmelserna i
livsmedelslagstiftningen
samt beslut om att
• Förordna om 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
• 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
ovan vidtas.
70. Beslut om att omhänderta
sändning i avvaktan på
destruktion eller vidta andra
lämpliga åtgärder som är
nödvändiga för att skydda
människors 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.
71. Beslut om att omhänderta
en sändning till dess
kontrollmyndigheten erhållit
resultat av offentlig kontroll
vid misstanke om bristande
efterlevnad m.m.

Lagrum

Delegat

Art. 19.1 EGförordning 882/2004

Livsmedelsinspektör

Art. 19.2 EGförordning 882/2004

Livsmedelsinspektör

Art. 18 EGförordning 882/2004

Livsmedelsinspektör

Kommentar/villkor
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Avgifter för livsmedelskontroll
Ärendetyp
72. Beslut om avgift för
registrering av anläggning
med stöd av fastställd taxa.
73. Beslut om nedsättning av
avgift med stöd av fastställd
taxa.

Lagrum

Delegat

13-14 §§ förord-ning
2006:1166

Livsmedelsinspektör

10 § förordning
2006:1166, art 27.5
EG-förordning
882/2004
3-6 §§ förordning
74. Besluta om inplacering av
livsmedels-anläggning i risk- 2006:1166
och erfarenhetsklass samt
besluta om den årliga
kontrollavgiftens storlek
med stöd av fastställd taxa.
75. Besluta om avgiftens storlek 11 § förordning
vid extra offentlig kontroll
2006:1166
med stöd av fastställd taxa.

Livsmedelsinspektör

Livsmedelsinspektör

Livsmedelsinspektör

Strålskyddsförordningen
76. Besluta om de föreläggande § 16
och förbud som behövs i
samband med tillsyn.

§§ 31-32 i lagen
SFS 1988:220

Miljöinspektör
Förbud beslutas av
enhetschef

Solarieföreskrift (SSMFS 2008:36)
77. Besluta i ärende om
anmälan av solarium.

§8

Miljöinspektör

Kommentar/villkor
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D. PLAN- OCH BYGGLOV
Allmän inledning plan- och bygglov

Lagrum

I den mån inte annat framgår av den aktuella ärendegruppen omfattar
delegationen:
1. Rätt att vid beslut om bygglov och marklov medge liten avvikelse från
detaljplan, fastighetsplan eller områdesbestämmelser om avvikelserna är
förenliga med syftet med planen eller bestämmelserna.

PBL 9:31

2. Rätt att besluta om förelägganden enligt PBL vid ofullständiga handlingar.

PBL 10:22, 2
st

Delegationen omfattar inte rätt att meddela förelägganden eller förbud vid vite,
eller att utföra åtgärd på den försumliges bekostnad och ej heller att avslå
framställan.
Om bygglovet fordrar grannes eller sakägares hörande gäller delegationen inte
om respektive granne eller sakägare erinrat sig mot åtgärden.
Delegaten har ansvaret att enhetens samlade kompetens inom såväl arkitektur,
byggande som fysisk planering och juridik används på bästa sätt i
beslutsfattandet, lämpligen genom internt samråd.
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PBL 9 kap.
Ärendetyp

Lagrum

Delegat

1.

Beslut om bygglov inom
ramen för de föreskrifter
som anges i 9 kap. 30-32
§§ PBL i följande ärenden:

PBL 9 kap. 2 § första
stycket 1 och 2

2.

a) Nybyggnad av en- eller
tvåbostadshus utanför
område med detaljplan,
inom ramen för de villkor
som bestämts i bindande
förhandsbesked.
b) Nybyggnad eller
tillbyggnad inom detaljplan
för handel, kontor, hantverk
eller industri med högst
1000 m2 bruttoarea.
c) Nybyggnad eller
tillbyggnad utanför
detaljplan för handel,
kontor, hantverk eller
industri med högst 300 m2
bruttoarea.
d) Nybyggnad inom
detaljplan av en- eller
tvåbostadshus som inte
hänför sig till rad- eller
kedjehusbebyggelse.
e) Tillbyggnad av en- eller
tvåbostadshus.

Plan- och
bygglovingenjör
Bygglovingenjör
Byggnadsinspektör
Plan- och
bygglovingenjör
Bygglovingenjör
Byggnadsinspektör

3.

4.

5.

6.

Kommentar/villkor

Plan- och
bygglovingenjör
Bygglovingenjör
Byggnadsinspektör
Plan- och
bygglovingenjör
Bygglovingenjör
Byggnadsinspektör
Plan- och
bygglovingenjör
Bygglovingenjör
Byggnadsinspektör
Plan- och
bygglovingenjör
Bygglovingenjör
Byggnadsinspektör
Plan- och
bygglovingenjör
Bygglovingenjör
Byggnadsinspektör
Plan- och
bygglovingenjör
Bygglovingenjör
Byggnadsinspektör

7.

f) Ny- eller tillbyggnad av
komplementbyggnad.

8.

g) Ny- eller tillbyggnad av
kiosk, transformatorstation,
avloppspumpstation eller
därmed jämförliga
byggnader.

9.

h) Ta i anspråk eller
inreda byggnad helt eller
delvis för väsentligen
annat ändamål inom
område med detaljplan
eller
områdesbestämmelser.

PBL 9 kap. 2 §
första stycket 3a)

Plan- och
bygglovingenjör
Bygglovingenjör
Byggnadsinspektör

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Kommentar/villkor
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10. i) Inredande av någon
ytterligare bostad eller
någon ytterligare lokal för
handel, hantverk eller
industri.
11. j) Byte av färg,
fasadbeklädnad,
taktäckningsmaterial eller
andra åtgärder som
avsevärt påverkar
byggnadens yttre utseende.
12. k) Ärende om att i
område av värdefull miljö
underhålla ett
byggnadsverk eller ett
bebyggelseområde som
avses i 8 kap. 13 § PBL i
den utsträckning som
framgår av detaljplan eller
områdesbestämmelser.
13. l) Ändring av gällande
bygglov inom ramen för
tidigare medgiven
bruttoarea eller medgiven
avvikelse från detaljplan
eller
områdesbestämmelser.
14. m) Nybyggnad eller
väsentlig ändring av
upplag eller materialgårdar
(p. 2) fasta cisterner med
en största volym av 10 m3
(p. 4), samt murar och
plank (p. 7).
15. n) Uppsättande eller
väsentlig ändring av skyltar
eller ljusanordningar.

16. Beslut om förhandsbesked

PBL 9 kap. 2 §
första stycket 3b)

Plan- och
bygglovingenjör
Bygglovingenjör
Byggnadsinspektör

PBL 9 kap. 2 §
första stycket 3c)
och 8 § första
stycket 2c)

Plan- och
bygglovingenjör
Bygglovingenjör
Byggnadsinspektör

PBL 9 kap. 8 §
första stycket 2b)

Plan- och
bygglovingenjör
Bygglovingenjör
Byggnadsinspektör

PBL 9 kap. 2 §
första stycket 1
och 2

Plan- och
bygglovingenjör
Bygglovingenjör
Byggnadsinspektör

PBL 9 kap. 8 §
första stycket 1
och 16 kap. 7 §
samt PBF 6 kap. 12 §§

Plan- och
bygglovingenjör
Bygglovingenjör
Byggnadsinspektör

PBL 9 kap. 8 § första
stycket 1 och 16
kap. 7 § samt PBF 6
kap. 3-4 §§

Plan- och
bygglovingenjör
Bygglovingenjör
Byggnadsinspektör

PBL 9 kap. 17 §

Plan- och
bygglovingenjör
Bygglovingenjör
Byggnadsinspektör

Lagrum

Delegat

PBL 9 kap 10 §

Plan- och

för en- och tvåbostadshus
utanför område med
detaljplan.

Ärendetyp
17. Beslut om rivningslov inom
ramen för de föreskrifter

Kommentar/villkor
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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 kräver beslut enligt
annan författning.
18. Beslut om marklov inom
ramen för föreskrift i 9 kap
35 § PBL.

19. Bygglov för åtgärder som

bygglovingenjör
Bygglovingenjör
Byggnadsinspektör

PBL 9 kap 11-13 §§

PBL 9 kap 14 §

inte kräver lov.

20. Beslut om villkorsbesked

PBL 9 kap 19 §

inom ramen för
föreskrifterna i 9 kap 19 §.

21. Beslut att, om en ansökan
om lovpliktig åtgärd enligt 9
kap. 22 § PBL är
ofullständig, förelägga
sökanden att avhjälpa
bristerna inom viss tid vid
äventyr att ansökan kan
komma att avvisas eller att
avgöras i befintligt skick.
22. Beslut om att samordning
med miljönämnd enligt 9
kap. 24 § 1 st. ej ska ske,
då särskilda skäl för det
föreligger.
23. Beslut om att förlänga
handläggningstiden för
ärende om lov eller
förhandsbesked i högst tio
veckor utöver de
ursprungliga tio veckorna.

Ärendetyp
24. Beslut om tidsbegränsat
och, eller periodiskt bygglov
inom ramen för
föreskrifterna i 9 kap. 33 §

PBL 9 kap 22 §

Plan- och
bygglovingenjör
Bygglovingenjör
Byggnadsinspektör
Plan- och
bygglovingenjör
Bygglovingenjör
Byggnadsinspektör
Plan- och
bygglovingenjör
Bygglovingenjör
Byggnadsinspektör
Plan- och
bygglovingenjör
Bygglovingenjör
Byggnadsinspektör

PBL 9 kap. 24 §

Plan- och
bygglovingenjör
Bygglovingenjör
Byggnadsinspektör

PBL 9 kap. 27 §

Plan- och
bygglovingenjör
Bygglovingenjör
Byggnadsinspektör

Lagrum

Delegat

PBL 9 kap 33 §

Plan- och
bygglovingenjör
Bygglovingenjör

Kommentar/villkor
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PBL i de fall åtgärden har
stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig
användning av byggnad
eller mark eller om åtgärden
har ringa påverkan på omgivningen.

Byggnadsinspektör

PBL 10 kap.
25. Beslut att, om en anmälan
av anmälningspliktig åtgärd
enligt 6 kap. 5 § PBF är
ofullständig, förelägga
sökanden att avhjälpa bristerna inom viss tid vid
äventyr att anmälan kan
komma att avvisas eller att
avgöras i befintligt skick.
26. Beslut om att byggnadsverk
får tas i bruk utan att
slutbesked lämnats.

27. Beslut att utse ny

PBF 6 kap. 10 §

Plan- och
bygglovingenjör
Bygglovingenjör
Byggnadsinspektör

PBL 10 kap. 4 §

Plan- och
bygglovingenjör
Bygglovingenjör
Byggnadsinspektör
Plan- och
bygglovingenjör
Bygglovingenjör
Byggnadsinspektör
Plan- och
bygglovingenjör
Bygglovingenjör
Byggnadsinspektör
Plan- och
bygglovingenjör
Bygglovingenjör
Byggnadsinspektör

PBL 10 kap. 13 §

kontrollansvarig om en
kontrollansvarig har lämnat
sitt uppdrag.

28. Beslut att ge startbesked
om det enligt 10 kap. 14 §
inte behövs något tekniskt
samråd.

29. 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.

Ärendetyp
30. Beslut att med startbesked
godkänna att en åtgärd får
påbörjas och att i
startbeskedet

PBL 10 kap. 22 §
första stycket 1

PBL 10 kap. 22 §
första stycket 2

Lagrum

Delegat

PBL 10 kap. 2324§§

Plan- och
bygglovingenjör
Bygglovingenjör
Byggnadsinspektör

Kommentar/villkor
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- 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
annan lagstiftning som
behövs.

31. Anmärkning i anslutning
till arbetsplatsbesök/besiktning
inom ramen för
nämndens tillsynsarbete
som innefattar för
byggherren bindande
föreskrift. Föreläggande
med påföljd (vite eller
åtgärd) beslutas av
nämnden.
32. Beslut att det för
rivningsåtgärder inte
behövs någon
kontrollplan.

PBL 10 kap. 27 §
och 11 kap. 8 §

Plan- och
bygglovingenjör
Bygglovingenjör
Byggnadsinspektör

PBL 10 kap. 18 §

Plan- och
bygglovingenjör
Bygglovingenjör
Byggnadsinspektör

33. Beslut om kompletterande

PBL 10 kap 29 §

Plan- och
bygglovingenjör
Bygglovingenjör
Byggnadsinspektör
Plan- och
bygglovingenjör
Bygglovingenjör
Byggnadsinspektör

villkor för bygg- eller
rivningsåtgärderna eller för
kontrollen.

34. Beslut om slutbesked
respektive om interimistiskt
slutbesked enligt
föreskrifterna i 10 kap. 3437 §§ PBL.

PBL 10 kap. 34-37
§§

PBL 11 kap
Ärendetyp
35. Avge ingripandebesked
inom ramen för
föreskrifterna 11 kap. 7 §
PBL.

Lagrum

Delegat

PBL 11 kap. 7 §

Plan- och
bygglovingenjör
Bygglovingenjör
Byggnadsinspektör

Kommentar/villkor
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36. Beslut att av
polismyndigheten begära
det biträde som behövs för
tillträde enligt 11 kap. 8 §
PBL.
37. 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.
38. 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.
39. Beslut om förbud mot
fortsatt arbete eller åtgärd,

40. Beslut om förbud mot

PBL 11 kap. 9 §

Chef

PBL 11 kap. 17 §

Plan- och
bygglovingenjör
Bygglovingenjör
Byggnadsinspektör

PBL 11 kap. 18 §

Plan- och
bygglovingenjör
Bygglovingenjör
Byggnadsinspektör

PBL 11 kap. 30-32
§§

PBL 11 kap. 33 § 1

användning av
byggnadsverk om
byggnadsverket har
säkerhetsbrister.

41. Beslut om förbud mot
användning av
byggnadsverk, om det
inte finns förutsättningar
för att ge slutbesked.
42. Besluta att utse annan
funktionskontrollant inom
ramen för föreskrifterna i
11 kap. 34 § PBL

Ärendetyp

Plan- och
bygglovingenjör
Bygglovingenjör
Byggnadsinspektör
Plan- och
bygglovingenjör
Bygglovingenjör
Byggnadsinspektör

PBL 11 kap. 33 § 2 Plan- och
bygglovingenjör
Bygglovingenjör
Byggnadsinspektör

PBL 11 kap. 34 §

Plan- och
bygglovingenjör
Bygglovingenjör
Byggnadsinspektör

Lagrum

Delegat

PBL 11 kap. 35 §
43. Beslut att entlediga
kontrollansvarig inom ramen
för föreskrifterna i 10 kap.
11 och 11 kap. 35 §§ PBL
och, efter förslag av
byggherren, besluta om en
ny kontrollansvarig.

Plan- och
bygglovingenjör
Bygglovingenjör
Byggnadsinspektör

Kommentar/villkor

Sida

27 (34)

PBL 12 kap
44. Besluta om avgifter i
enskilda ärenden/fall med
tillämpning av kommunens
plan- och bygglovtaxa.

PBL 12 kap. 8-11 §§
och kommunens
plan- och
bygglovtaxa

Plan- och
bygglovingenjör
Bygglovingenjör
Byggnadsinspektör

Plan- och byggförordningen m.m.
45. Beslut av om särskild
besiktning av hissar och
andra motordrivna
anordningar.

46. Beslut om längre
besiktningsintervall enligt 3
kap. 18 §
Beslut om anstånd med
besiktning enligt 3 kap. 19 §
Beslut om
användningsförbud för
hissar och andra
motordrivna anordningar
med tillämpning av
bestämmelserna i 3 kap. 45 §§.
47. Besluta om föreläggande
mot ägare till byggnader
som inte fullgör sina
skyldigheter ifråga om
funktionskontroll av
ventilationssysten fullgör
sina skyldigheter.
48. Beslut om senareläggning
av besiktningssynpunkt
inom ramen för
föreskrifterna i 4 § (om det
finns särskilda skäl).

PBF (8 kap. 8 § och
5 kap. 9 §)

Plan- och
bygglovingenjör
Bygglovingenjör
Byggnadsinspektör

Boverkets
föreskrifter och
allmänna råd (BFS
1994:25 H 1 med
ändringar omtryckt i
BFS 2006:26 H 10)
om hissar och vissa
andra motordrivna
anordningar

Plan- och
bygglovingenjör
Bygglovingenjör
Byggnadsinspektör

PBF 5 kap. 1-7 §§
och kap. 3 § (samt
11 kap. 19-20 §§
PBL)

Plan- och
bygglovingenjör
Bygglovingenjör
Byggnadsinspektör

Boverkets
föreskrifter och
allmänna råd om
Funktionskontroll av
Ventilationssystem,
BFS 1991:36, 4 §

Plan- och
bygglovingenjör
Bygglovingenjör
Byggnadsinspektör

Lagrum

Delegat

Plan- och
bygglovingenjör
Bygglovingenjör
Byggnadsinspektör

BBR 1:22

Boverkets byggregler
Ärendetyp
49. 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

Kommentar/villkor

Sida
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synpunkt.

Eurokoder 2010:28, om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder
50. 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.

BFS 2010:28, EKS
7, 2 §

Plan- och
bygglovingenjör
Bygglovingenjör
Byggnadsinspektör

Lagen om energideklarationer
51. Beslut om föreläggande
som behövs enligt 25 §
lagen om
energideklarationer för att
byggnadens ägare ska
fullgöra sin skyldighet
1. att, för byggnader med
luftkonditioneringssystem
enligt 10 § i lagen som
inte ska skall energideklareras, se till att
systemet regelbundet
besiktigas på det sätt som
anges i 11 § första stycket
i lagen
att den energideklaration
som senast har upprättats
för byggnaden är tillgänglig
på väl synlig plats enligt vad
som anges i 13 § i lagen.

LED 11 § första
stycket, 13 och 25
§§

Plan- och
bygglovingenjör
Bygglovingenjör
Byggnadsinspektör

FBL 4 kap. 25-25a
§§

Byggnadsinspektör
Plan- och
bygglovingenjör

FBL 15 kap. 11 §

Byggnadsinspektör
Plan- och
bygglovingenjör

Lagrum

Delegat

AL 12 och 23 §§

Plan- och
bygglovingenjör

AL 30 §

Plan- och
bygglovingenjör

LL 21 §

Plan- och

Fastighetsbildningslagen
52. Rätt att vid samråd begära
att ärendet hänskjuts till
bygglovsnämnden för
prövning.
53. Godkännande av
förrättning, förrättningsbeslut eller
gränsutmärkning.

Anläggningslagen
Ärendetyp
54. Företräda nämnden vid
samråd med
lantmäterimyndigheten.

55. Godkännande av beslut
eller åtgärd.

Ledningsrättslagen
56. Företräda nämnden vid

Kommentar/villkor
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samråd med
lantmäterimyndigheten.
57. Godkännande av beslut
eller åtgärd.

bygglovingenjör
LL 28 §

Plan- och
bygglovingenjör

Lagen (1998:814)och förordningen (1998:929) med särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning
58. Tillstånd att sätta upp
skyltar varigenom
allmänheten avvisas från ett
visst område som är av
betydelse för friluftslivet.
59. Tillstånd att varaktigt sätta
upp tavla, skylt, inskrift eller
därmed jämförlig anordning
för reklam, propaganda eller
liknande ändamål utomhus
utan tillstånd (förutsätter
delegation av
beslutanderätten från
länsstyrelsen)
Besluta avge yttrande till
länsstyrelsen.
60. Medgivande att ha affisch
eller annan tillfällig
anordning utomhus för
reklam, propaganda eller
liknande ändamål uppsatta
mer än fyra veckor
(förutsätter delegation av
beslutanderätten från
länsstyrelsen).
Besluta att avge yttrande till
länsstyrelsen.

LGS 5 §

Bygglovingenjör

LGS 6,7 §§

Bygglovingenjör

LGS 9 §

Bygglovingenjör

Lagen (2010:1011) och förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva
varor
Ärendetyp
61. Beslut om tillstånd att
hantera, överföra eller
importera explosiva varor
eller att yrkesmässigt eller i
större mängd hantera
brandfarliga varor.
62. Beslut om nya eller ändrade
villkor för tillstånd.
63. Beslut att återkalla tillstånd.
64. Beslut om förelägganden
och förbud, dock utan vite.

Lagrum

Delegat

LBEV 16-19 §§

Bygglovingenjör

LBEV 19 § tredje
stycket
LBEV 20 §
LBEV 25 §

Bygglovingenjör
Bygglovingenjör
Bygglovingenjör

Kommentar/villkor
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65. Beslut om avgiftsuttag i

LBEV 27 §

enskilda fall för
tillståndsprövning.

Bygglovingenjör

Lag (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m.
66. Beslut om att
färdigställandeskydd inte
behövs.

LBFF 14 §

Plan- och
bygglovingenjör
Bygglovingenjör
Byggnadsinspektör

Sida
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E. Serveringstillstånd mm
Tobakslagen
Ärendetyp
1.

Lagrum

Polisanmälan mot den
som bryter mot 11 §, 20 a
§, 12 § 1-2 st, 12 c § 1 st
tobakslagen.

Delegat

Kommentar/villkor

Alkoholhandläggare

Lag om handel med vissa receptfria läkemedel
2.

Kontroll av försäljning till
konsument av vissa
receptfria läkemedel på
andra försäljningsställen
än öppenvårdsapotek.

20 § Lag om handel
med vissa receptfria
läkemedel

Alkoholhandläggare

8 kap 2 § AL

Alkoholhandläggare

8 kap 2 § AL

Alkoholhandläggare

8 kap 2 § AL

Alkoholhandläggare

8 kap 2 § AL

Alkoholhandläggare

8 kap 4 § AL

Alkoholhandläggare

9 kap 11 § AL

Alkoholhandläggare

9 kap 12 § AL

Alkoholhandläggare

8 kap 12 § AL

Alkoholhandläggare

9 kap 18 § AL

Ordförande,
Vice ordf.

9 kap 17 § AL

Alkoholhandläggare

9 kap 9 § AL

Alkoholhandläggare

8 kap 2 § AL

Alkoholhandläggare

9 kap 18 § AL

Alkoholhandläggare

Lagrum

Delegat

Alkohollagen
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.
15.

Beslut i fråga om tillfällig
servering till allmänheten.
Beslut i fråga om tillfällig
servering till slutet
sällskap.
Tillstånd för servering av
vin och starköl i foajé till
teater och konsertlokal
under paus
Beslut om utökat/utvidgat
serveringstillstånd.
Godkänna ny lokal för
cateringverksamhet.
Prövning vid betydande
ägarförändring och/eller
ägarbyte.
Beslut i fråga om ansökan
från konkursbo om att få
fortsätta rörelsen.
Avslag på ansökan om
serveringstillstånd vid ej
godkänt kunskapsprov.
Beslut om omedelbar
återkallelse av
serveringstillstånd.
Beslut om att meddela
tillståndshavaren erinran.
Beslut att begära biträde
av polismyndighet vid
tillämpning av 9 kap 13-15
§§ alkohollagen.
Beslut att inleda
tillsynsutredning.
Beslut om att avsluta
tillsynsärende utan åtgärd.

Lotterilagen
Ärendetyp

Kommentar/villkor
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16.
17.

Yttrande till Lotteriinspektionen om värdeautomater
Beslut om registrering av
lotterier.

44 § lotterilagen

Alkoholhandläggare

17 § lotterilagen

Alkoholhandläggare

Sida
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F. Räddningstjänst
Lag om skydd mot olyckor
1.

2.

3.

4.

5.

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Bevilja dispens gällande
rengöring av fasta
förbränningsanordningar
och därtill hörande
rökkanaler.
Fatta beslut vid kontroll
från brandskyddssynpunkt
av det som skall rengöras
(enligt första stycket) samt
skorstenar, tak och
anslutande
byggnadsdelar.
Detsamma skall gälla
fasta förbränningsanordningar inrättade för
eldning uteslutande med
gas och därtill hörande
avgaskanaler.
Meddela föreläggande
och förbud enligt 5 kap. 2
§ andra stycket, i
samband med
brandskyddskontroll.
Fatta beslut vid tillsyn över
efterlevande av lag om
skydd mot olyckor och
föreskrifter som har
meddelats med stöd av
lagen.
Meddela föreläggande
och förbud i samband med
tillsyn.

3 kap 4 § andra
stycket

Räddningschef
Ersättare:
Stf. Räddningschef

3 kap 4 § tredje
stycket

Skorstensfejarmästare
Skorstensfejartekniker

3 kap. 6 § andra
stycket

Skorstensfejarmästare
Skorstensfejartekniker

5 kap. 1 §

Räddningschef
Stf. Räddningschef

5 kap. 2 §

Räddningschef
Stf. Räddningschef

Kommentar/villkor

Förordning om skydd mot olyckor
6.

7.

Besluta när anläggningar
som skall lämna skriftlig
redogörelse enligt 2 kap. 3
§ lag om skydd mot
olyckor, skall lämna
förnyad skriftlig
redogörelse.
Meddela föreskrifter om
förbud helt eller delvis mot
eldning utomhus samt om
liknande förebyggande
åtgärder mot brand.

2 kap. 2 § andra
stycket

Räddningschef
Stf. Räddningschef

2 kap. 7 §

Räddningschef
Ersättare:
Stf. Räddningschef
Räddningschef i
beredskap

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Kommentar/villkor
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8.

Besluta om
brandskyddskontroll enligt
3 kap. 4 § lag om skydd
mot olyckor, i särskilda
fall.

3 kap. 1 § andra
stycket

Räddningschef
Ersättare:
Stf. Räddningschef
Räddningschef i
beredskap
Räddningsledare

Lag om brandfarliga och explosiva varor
9.

Fatta beslut vid tillsyn över 21 §
efterlevnaden av lagen
och föreskrifter och beslut
som meddelas i anslutning
till lagen.

10.

Meddela föreläggande
25 §
och förbud som behövs för
att lagen och föreskrifter
och beslut som har
meddelats i anslutning till
lagen ska efterlevas.

Räddningschef
Stf. Räddningschef
Ersättare:
Räddningschef i
beredskap
Räddningschef
Stf. Räddningschef
Ersättare:
Räddningschef i
beredskap

Lag om hotell- och pensionatsrörelse mm
11.

Avge yttrande över
Ordningslag, lag om
remisser från polisen i
hotell och
ärenden om
pensionatsrörelse
anordnande av offentlig
tillställning och
sammankomst, tillstånd att
driva hotell- och
pensionatsrörelse.

Räddningschef
Stf. Räddningschef

