
 

  

 

  

    

    

 

 

Delegationsordning 
- Bygg- och miljönämnden - 

Kommunfullmäktige har i beslut 2018-09-24, § 158, antagit reglemente för bygg- och 

miljönämnden. I reglementets inledning framgår att reglementet gäller utöver vad som 

föreskrivs om nämnder i kommunallagen (SFS 1991:900).  

 

Delegationsordningen fastställd av bygg- och miljönämnden i beslut 2021-03-24, 

§ 52. 

Gäller från och med 2021-04-01 och tidigare godkänd delegationsordning upphör att 

gälla. 

Allmänna bestämmelser för delegeringen 

Enligt kommunallagen, 6 kap. 37 §, får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en 

ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss 

grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i 38§. 

Enligt kommunallagen, 7 kap. 5 §, får en nämnd även uppdra  åt en anställd hos 

kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av 

ärenden, dock inte i de fall som avses 6 kap 38§. 

 

Undantagen i kommunallagen, 6 kap. 38 §, gäller  

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,  

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om ärendena är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt,  

4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, och  

5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

Syftet med delegering av nämndens beslutanderätt är att avlasta nämnden mindre  

viktiga ärenden för att möjliggöra en effektivare kommunal förvaltning med snabbare 

beslutsvägar och kortare handläggningstider.  

Anmälan om delegationsbeslut skall ske genom särskild förteckning som löpande 

redovisas till byggnadsnämnden. 

De beslut som fattas på delegation kan inte ändras av nämnden. Nämnden kan när som 

helst återkalla eller ändra ett givet delegationsuppdrag . 

Delegationsrätten omfattar (med undantag för delegation i brådskande ärenden, A1 

nedan) inte ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

Sådana ärenden ska av delegaten hänskjutas till nämnden för avgörande.  

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp (förutom plan- och bygglagen, lagen om 

bostadsanpassning, fastighetsbildningslagen, anläggningslagen och ledningsrättslagen) 

innefattar rätt att besluta  
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• att bifalla eller avslå en ansökan, 

• att förena tillstånd/godkännande/dispenser/undantag med villkor, 

• att besluta vad som i övrigt ska gälla för beslut om tillstånd, godkännande, 

dispens eller undantag enligt vad som anges i särskilda bestämmelser,1 

• att meddela förelägganden eller förbud i tillsyns- och anmälningsärenden, 

• att lämna en anmälan eller ett klagomål utan åtgärd. 

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att besluta 

• att, när så är särskilt föreskrivet, förelägga sökanden att avhjälpa brist i ansök-

ningshandlingarna vid äventyr att bristen avhjälps på sökandens bekostnad 

eller ansökan avvisas (19 kap. 5 § första stycket 2 och 22 kap. 2 § MB) 

• att besluta att avvisa en ansökan, när förutsättningar inte finns för att ta upp 

ärendet till behandling i sak, 

• att avskriva ett ärende från vidare handläggning (om en ansökan har återkallats 

eller frågan förfallit av annan anledning), 

Delegation till olika typer av handläggare avser den tjänsteman som normalt sett 

handlägger den typen av ärenden. När man vid semestrar eller av andra anledningar 

handlägger enstaka ärenden som man normalt sett inte har ansvar för ska beslut i 

ärendet fattas av Bygg & Miljöchefen. 

Delegation till Kommunekolog gäller de ärenden som kommunekologen ansvarar för 

handläggningen av, t ex strandskyddsärenden. 

Delegation till olika typer av handläggare avser även handläggare från annan kommun 

som bygg- och miljönämnden har avtal om tillsyn med, i de ärenden som de 

handlägger på uppdrag av Bygg- och miljöchefen eller Stf Bygg- och miljöchefen i 

Hörby kommun. Delegation till handläggare i ärenden gällande verksamheter inom 

samhällsbyggnadsförvaltningen gäller endast handläggare från annan kommun som 

bygg- och miljönämnden har avtal med. 

I de fall mer än en delegat anges gäller beslutanderätten var för sig. 

Förkortningar 

I denna delegationsordning används följande förkortningar: 

AF  Avfallsförordningen (2020:614) 

AL  Alkohollagen (2010:1622) 

ANL  Anläggningslagen (1973:1149)   

BAB  Lagen om bostadsanpassningsbidrag (2018:222)  

                                                 
1
Det kan t.ex. handla om tidsbegränsning av tillstånd (16 kap. 2 § MB), om att tillstånd får tas i anspråk 

även om det inte har vunnit laga kraft (19 kap. 5 § 12 och 22 kap. 28 § MB), om att avloppsanordning 

eller värmepump inte får tas i anspråk förrän den har besiktigats och godkänts (18 § FMH) eller om att 

beslutet ska gälla även om det inte vunnit laga kraft (22 kap. 28 § MB) etc. 
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BBR   Boverkets byggregler BFS 1993:57 till gällande utgåva  

BFS   Boverkets föreskrifter och allmänna råd  

BFS BAB Boverkets föreskrifter och allmänna råd om bostadsanpassning BFS 2018:12 

BFS EKS 9    Boverkets föreskrifter (2008:8, omtryck 2013:10), om ändring i  

verkets förskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska 

konstruktionsstandarder (eurokoder) 

BFS om hissar   Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 1994:25 H 1 med  

ändringar omtryckt i BFS 2012:11 H 14) om hissar 

och vissa andra motordrivna anordningar  

BFS om vent.   Boverkets föreskrifter 

och allmänna råd (BFS 2011:16) om funktions- 

kontroll av ventilationssystem och certifiering  

av sakkunniga funktionskontrollanter 

DF Delgivningsförordningen (2011:154) 

DL Delgivningslagen (2010:1932) 

EG 853/2004 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den  

 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livs- 

 medel av animaliskt ursprung 

EG 854/2004 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den  

 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genom- 

 förandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung  

 avsedda att användas som livsmedel 

EG 882/2004  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2017/625 av den 

15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet 

för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och 

foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och 

djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel 

EG 1223/2009 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av den  

 30 november 2009 om kosmetiska produkter 

EKS   Europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder) 

FA Föreskrifter om avfallshantering för Höör, Hörby och Eslöv 

FAM Förordningen (2007:667) om allvarliga miljöskador 

FAOKF Förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder 

 och animaliska biprodukter 

FAOKL Förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livs- 

 medel 

FAPT Förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt 

 miljöbalken 



   4 (6) 
 

    

   
 

 

 

FBL Fastighetsbildningslagen 

FFAB Förordning (2006:814) om foder och animaliska biprodukter 

FKP Förordning (2013:413) om kosmetiska produkter 

FL Förvaltningslagen (2017:900) 

FLUOR Förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozon-

nedbrytande ämnen 

FMH  Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

FMKB Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar 

FMSA Förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter 

FOKL  Förordning  (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som 

importeras från ett tredje land 

FOS Förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken  

FT Förordning (2012:503) om tatueringsfärger 

FVV Förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m. 

GDPR  Dataskyddsförordningen 

JF Jaktförordning (1987:905) 

KL Kommunallag (2017:725) 

LECP Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 

LED Lag (2006:985) om energideklarationer 

LFS Lag (2014:227) om färdigställandeskydd 

LHF Lokala hälsoskyddsföreskrifter 

LHRL Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 

LFAB Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter 

LIVSFS  2009:5 Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) 

 om livsmedelshygien, i lydelse enligt LIVSFS 2009:5 

LL   Ledningsrättslagen (1973:1144) 

LMF Livsmedelsförordningen (2006:813) 

LML Livsmedelslagen (2006:804) 

LOU Lagen om offentlig upphandling (2007:1091) 

LOV Lag (1985:206) om viten 

LSP Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer 

LVFS Läkemedelsverkets föreskrifter (2012:25) om tatueringsfärger 

LÄG   Lagen om lägenhetsregister (2009:400) 
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MB Miljöbalken (1998:808) 

MPF Miljöprövningsförordningen (2013:251) 

MTF Miljötillsynsförordningen (2011:13) 

NVBRAND   Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2017:5 om skydd mot  

 mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätska och 

spilloljor  

NVVÄXT  Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss 

övrig hantering av växtskyddsmedel 

OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

PBF  Plan- och byggförordningen (2011:338) 

PBL   Plan- och bygglagen (2010:900) 

PCB Förordningen (2007:19) om PCB 

SLVDK Livsmedelsverkets föreskrifter SLVFS 2001:30 om dricksvatten 

FBEK  Förordningen om bekämpningsmedel SNF 2014:425 

SJVÄXT  Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 

2015:21) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring 

SSF Strålskyddsförordningen (2019:506) 

SSL Strålskyddslagen (2018:396) 

SOL Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier,  

 SSMFS 2008:36 

TL Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) 

TF Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 

 

Bygghandl = bygglovshandläggare, byggnadsinspektör, bygglovsarkitekt som i sin 

roll- och befattningsbeskrivning handlägger ärenden inom plan- och bygglagen. 

BAB-handl = handläggare som i sin roll- och befattningsbeskrivning handlägger 

bostadsanpassningsärenden. 

Miljöhandl = Miljöhandläggare som i sin roll- och befattningsbeskrivning handlägger ärenden 

inom miljöbalken och dess förordningar 

Handläggare = Handläggare som i sin roll- och befattningsbeskrivning handlägger ärenden 

inom tobakslagen, alkohollagen och lagen om receptfria läkemedel  

Handl Ren = Handläggare  som i sin roll- och befattningsbeskrivning handlägger ärenden 

inom renhållningsområdet. 

Livs.handl = Handläggare som i sin roll- och befattningsbeskrivning handlägger ärenden inom 

livsmedelslagstiftningen. 

Nämndsekr = Nämndsekreterare  Planark= Planarkitekt  
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MEX = Mark- och exploateringsingenjör  Kart- och mätn.ing = Kart- och 

mätningsingenjör 

B&M chef = Bygg- och miljöchef Admin = Administratör 

P&U chef =Planering- och utvecklingschef  Förv.chef = Förvaltningschef, med rätt till 

vidaredelegation 

Ordf = Bygg- och miljönämndens ordförande, vid dennes frånvaro/jäv i första hand 1:e vice 

ordförande och i andra hand 2:e vice ordförande 

Plan. Sam =Planeringssamordnare 

 



A Allmänna ärenden
Ärende Författning Delegat

A.1 Besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens 

avgörande inte kan avvaktas. Delegationen avser alla 

nämndens verksamheter. Beslut ska alltid anmälas separat 

på nämndens nästa sammanträde.

KL 6 kap 39 § Ordf

A.2 Besluta att inte lämna ut en allmän handling, eller del av 

handling (Omfattar också rätten att inte lämna ut en 

handling som någon påstår är en allmän handling men som 

enligt myndighetens uppfattning inte är en allmän 

handling)  

OSL 6 kap. 3 §                  

TF 2 kap. 14 - 15 

§§  

Förv.chef       

B&M chef            

P&U chef

A.3 Att vara ombud eller att utse ombud att företräda Bygg- 

och miljönämnden vid överprövande myndigheters syn på 

plats, i domstol, andra myndigheter och vid förrättningar

KL 6 kap 15§ Ordf                 

B&M chef

A.4 Besluta att avvisa en överklagandeskrivelse som inkommit 

för sent.

FL 45 § B&M chef

Bygg handl 

BAB handl 

Miljöhandl      

Handl                     

Livs.handl

Plan ark 

Mex 

P&U chef

Nämndsekr 

Admin A.5 Besluta om rättelse av skrivfel och liknande.  FL 36 §§ B&M chef

A.6 Beslut om ändring av beslut fattade på delegation. FL 37, 38, 39 §§ B&M chef

A.7 Beslut om att avslå begäran om avgörande av ärende FL 12 § Ordf

A.8 Beslut om eventuell överklagan av beslut eller domar som 

innefattar ändring av bygg- och miljönämndens beslut eller 

att avge yttrande inom föreskrivna tidsfrister.

KL 6 kap 36 § Ordf

A.9 Besluta att avge yttrande till högre instans med anledning 

av överklagande av beslut som fattats på delegation

B&M chef

A.10 Besluta att överklaga beslut och domar som innefattar 

ändring av beslut som fattats med stöd av delegation

B&M chef

A.11 Sekretessprövning enligt LOU LOU Förv.chef       

B&M chef           

P&U chef



A.12 Beslut om ändamålet med behandling av personuppgifter 

enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

GDPR 

Förv.chef       

B&M chef            

P&U chef

A.13 Besluta att delgivning i ett ärende ska ske genom 

kungörelsedelgivning

DL 47-50 §§,    DF 

19-20 §§ 

B&M chef             

P&U chef     

Miljöhandl   

Bygghandl

A.14 Till annan myndighet avge yttranden för bygg- och 

miljönämnden där det inte bedöms finnas mer att tillföra 

ärendet

Ordf        

Förv.chef

A.15 Ansöka hos mark- och miljödomstol respektive 

förvaltningsrätt om utdömande av vite (i denna rätt ingår 

rätten att på nämndens vägnar svara för den fortsatta 

handläggningen i målet).

PBL 11 kap 37 §                     

MB 21 kap. 1 §, 

tredje stycket        

LOV 6 § 

B&M chef

E Ekonomi
Ärende Författning Delegat

E.1 Teckna planavtal under förutsättning att bygg- och 

miljönämnden gett Planering & Utveckling i uppdrag att 

starta planarbete

Förv.chef 

E.2 Upphandling av material, varor och tjänster utöver 50 000 

kronor med en övre beloppsgräns på 150 000 kronor. 

Belopp upp till 50 000 kronor är verkställighet.

Förv.chef                 

B&M chef            

P&U chef

E.3 Besluta om deltagande i kurser för nämndens ledamöter 

där inbjudan kommer så sent att den inte kan redovisas på 

nämndens sammanträde

Ordf

E.4 Bokföringsmässig avskrivning av fordran på max 25 000 

kronor per kund och år

Förv.chef                 

B&M chef            

P&U chef

E.5 Tecknande av avtal  (varaktighet tom 5 år) inom ramen för 

den ekonomiska delegationen

Förv.chef                 

B&M chef            

P&U chef

E.6 Besluta om attestordning för bygg- och miljönämndens 

verksamhetsområde Förv.chef

Ö Vissa övriga ärenden
Ärende Författning Delegat

Ö.1 Avge yttranden till socialnämnden, länsstyrelse, 

polismyndighet och andra centrala myndigheter i ärenden 

som inte är av principiell betydelse

B&M chef

Ö.2 Avge yttrande till polismyndigheten i ärenden angående 

ansökan om tillstånd enligt ordningslagen.

B&M chef 

Handläggare



Ö.3 Redaktionella ändringar av handläggningsrutiner som inte 

innebär ekonomiska och/eller principiella 

ställningstaganden.

B&M chef            

P&U chef



PB Plan- och bygglagstiftningen
Ärende Författning Delegat

PB.9 Bygglov, rivningslov och marklov, 9 kap. PBL

PB.9.1 Beslut om bygglov i följande ärenden: Bygg.handl

a)    Nybyggnad av flerbostadshus med högst två 

våningar och 6 lägenheter inom område med detaljplan 

eller område med områdesbestämmelser

b)      Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus och fritidshus 

inom område med detaljplan eller område med 

områdesbestämmelser som inte hänför sig till rad- och 

kedjehus

c)      Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus och fritidshus 

utanför område med detaljplan, inom ramen för de 

villkor som bestämts i bindande förhandsbesked

d)      Tillbyggnad av flerbostadshus inom område med 

detaljplan eller område med områdesbestämmelser

e)      Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus och fritidshus

f)       Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad

g)      Nybyggnad av industri byggnad eller 

verksamhetslokal inom område med detaljplan

h) Till eller ombyggnad av industri byggnad eller 

verksamhetslokal

PB.9.2 Beslut om bygglov för att ta i anspråk eller inreda byggnad 

helt eller delvis för väsentligen annat ändamål.

PBL 9 kap. 2 § 

första stycket 

3a), 30-32 §§

Bygg.handl

PB.9.3 Beslut om bygglov för inredande av någon ytterligare 

bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk 

eller industri upptill 200 m².

PBL 9 kap. 2 § 

första stycket 

3b), 30-32 §§

Bygg.handl

PB.9.4 Beslut om bygglov för byte av färg, fasadbeklädnad, 

taktäckningsmaterial eller andra åtgärder som avsevärt 

påverkar byggnadens yttre utseende

PBL 9 kap. 2 § 

första stycket 3c) 

och 8 § första 

stycket 2a-2b, 30-

32 §§

Bygg.handl

PB.9.5 Beslut om bygglov för ändring av gällande bygglov inom 

ramen för tidigare medgiven bruttoarea eller medgiven 

avvikelse från detaljplan eller områdesbestämmelser

PBL 9 kap. 2 § 

första stycket 1, 2 

och 3a-c, 30-32 

§§

Bygg.handl

PBL 9 kap. 2 § 

första stycket 1 

och 2, 30-32 §§



PB.9.6 Beslut om bygglov för nybyggnad eller tillbyggnad av 

komplementbostadshus till en största area om max 30 m2 

eller komplementbyggnad till en största area om max 25 m² 

(§ 4a), tillbyggnad av en- och tvåbostadshus med en högsta 

bruttoarea om 15 m² eller uppföra totalt två takkupor på 

ett bostadshus(§ 4b), inreda ytterligare en bostad i ett 

enbostadshus (§ 4c).

PBL 9 kap. 4a - c 

§, 30-32 §§

Bygg.handl

PB.9.7 Beslut om bygglov för nybyggnad eller väsentlig ändring av 

upplag eller materialgårdar (p. 2) fasta cisterner med en 

största volym av 20 m3  (p. 4), murar och plank (p. 7), 

parkeringsplatser utomhus (p. 8) samt 

transformatorstationer (p.10)

PBL 9 kap. 8 § 

första stycket 1 

och 16 kap. 7 § 

samt PBF 6 kap. 1-

2 §§, 30-32 §§

Bygg.handl

PB.9.8 Beslut om bygglov för uppsättande eller väsentlig ändring 

av skyltar eller ljusanordningar med undantag av 

skyltpelare

PBL 9 kap. 8 § 

första stycket 1 

och 16 kap. 7 § 

samt PBF 6 kap. 3-

4 §§, 30-32 §§

Bygg.handl

PB.9.9 Beslut om rivningslov, dock ej rivning av byggnad som ur 

historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 

synpunkt har större värde eller rivning som kräver beslut 

enligt annan författning

PBL 9 kap 10 §, 

34 §

Bygg.handl

PB.9.10 Beslut om marklov PBL 9 kap 11-13 

§§, 35 §

Bygg.handl

PB.9.11 Bygglov för åtgärder som inte kräver lov PBL 9 kap 14 § Bygg.handl

PB.9.12 Besluta att förelägga en sökande om att avhjälpa bristerna i 

en ofullständig ansökan eller anmälan inom en viss tid, 

besluta att avvisa ansökan eller anmälan om föreläggandet 

inte följs, eller om sökanden återkallar ansökan

PBL 9 kap. 22 § 

och 45 §

Bygg.handl

PB.9.13 Beslut om att samordning med miljö- och 

hälsoskyddslagstiftning ej ska ske, då särskilda skäl 

föreligger.

PBL 9 kap 24 § Bygg.handl

PB.9.14 Beslut om att förlänga handläggningstiden för ärende om 

lov eller förhandsbesked i högst tio veckor utöver de 

ursprungliga tio veckorna, samt beslut om att förlänga 

handläggningstiden för ärenden om anmälan i högst fyra 

veckor utöver de ursprungliga fyra veckorna.

PBL 9 kap. 27 § Bygg.handl



PB.9.15 Beslut om att bevilja ett tidsbegränsat bygglov för ärenden 

som inte uppfyller alla förutsättningar i 2 och 8 kap PBL och 

som avses pågå under en begränsad tid under högst tio år 

med fem år maximalt i taget. Säsongsbetonat bygglov enligt 

9 kap 9 § PBL kan ges tidsbegränsat bygglov i max 15 år.

PBL 9 kap. 33 § Bygg.handl

PB.10 Genomförandet av bygg-, rivnings- och markåtgärder, 10 kap. PBL

PB.10.1 Beslut om att byggnadsverk får tas i bruk utan att 

slutbesked lämnats. 

PBL 10 kap. 4 § Bygg.handl

PB.10.2 Beslut om att kontrollansvarig ej behövs vid små ändringar 

av en- och tvåbostadshus samt andra små åtgärder enligt 

föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 10 § 

PBL.

PBL 10 kap. 10 § Bygg.handl

PB.10.3 Beslut att utse ny kontrollansvarig om en kontrollansvarig 

har lämnat sitt uppdrag

PBL 10 kap. 13 § Bygg.handl

PB.10.4 Beslut att det för rivningsåtgärder inte behövs någon 

kontrollplan.

PBL 10 kap. 18 § Bygg.handl

PB.10.5 Beslut att ge startbesked om det enligt 10 kap. 14 § inte 

behövs något tekniskt samråd

PBL 10 kap. 22 § 

första stycket 1

Bygg.handl

PB.10.6 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

PBL 10 kap. 22 § 

första stycket 2

Bygg.handl

PB.10.7 Beslut att med startbesked godkänna att en åtgärd får 

påbörjas och att i startbeskedet

PBL 10 kap. 23-

24§§

Bygg.handl

a) fastställa den kontrollplan som ska gälla med uppgift om 

vem eller vilka som är sakkunniga eller kontrollansvariga

b) bestämma de villkor som behövs för att få påbörja 

åtgärden

c) bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning 

som behövs

d) bestämma de handlingar som ska lämnas inför beslut om 

slutbesked ge de upplysningar om krav enligt annan 

lagstiftning som behövs

PB.10.8 Beslut om kompletterande villkor för bygg- eller 

rivningsåtgärderna eller för kontrollen

PBL 10 kap 29 § Bygg.handl

PB.10.9 Beslut om slutbesked respektive om interimistiskt 

slutbesked 

PBL 10 kap. 34-37 

§§

Bygg.handl

PB.11 Tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder, 11 kap. PBL

PB.11.1 Besluta att inte ingripa eller att avsluta ett tillsynsärende. PBL 11 kap 5§ Bygg.handl

PB.11.2 Avge ingripandebesked PBL 11 kap. 7 § Bygg.handl

PB.11.3 Beslut att av polismyndigheten begära det biträde som 

behövs för tillträde 

PBL 11 kap. 8, 9 § Bygg.handl



PB.11.4 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

PBL 11 kap. 17 § Bygg.handl

PB.11.5 Förelägga ägare av byggnadsverk att inom viss tid ge 

synpunkter på ett övervägt uppdrag åt sakkunnig att utreda 

behovet av underhållsåtgärder och vem som ska betala 

kostnaderna för uppdraget.

PBL 11 kap. 18 § Bygg.handl

PB.11.6 Förelägga en byggherre, ägare, nyttjanderättshavare, 

väghållare, kontrollansvarig, sakkunnig eller huvudman för 

en allmän plats att inom en viss tid vidta åtgärder som 

denne är skyldig att vidta enligt denna lag eller föreskrifter 

eller beslut som har meddelats med stöd av lagen 

(åtgärdsföreläggande).

PBL 11 kap. 19 § Bygg.handl

PB.11.7 Förelägga den som äger fastigheten eller byggnadsverket 

att vidta rättelse inom en viss tid om det på en fastighet 

eller i fråga om ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i 

strid mot denna lag eller föreskrifter eller beslut som har 

meddelats med stöd av lagen, (rättelseföreläggande).

PBL 11 kap. 20 § Bygg.handl

PB.11.8 Förelägga ägaren, till byggnadsverk som är förfallet eller 

skadat i väsentlig omfattning och inte sätts i stånd inom 

skälig tid, att inom viss tid riva byggnadsverket 

(rivningsföreläggande).

PBL 11 kap. 21 § B& M chef

PB.11.9 Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd PBL 11 kap. 30-32 

§§

Bygg.handl

PB.11.10 Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk om 

byggnadsverket har säkerhetsbrister

PBL 11 kap. 33 § 

1

Bygg.handl

PB.11.11 Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk, om det 

inte finns förutsättningar för att ge slutbesked

PBL 11 kap. 33 § 

2

Bygg.handl

PB.11.12 Besluta att utse annan funktionskontrollant PBL 11 kap. 34 § Bygg.handl

PB.11.13 Beslut att ansöka om handräckning hos 

kronofogdemyndigheten för tillträde enligt 11 kap. 8 § eller 

när någon har underlåtit att utföra arbete eller vidta en 

åtgärd som har förelagts honom eller henne enligt 10 kap. 

19, 21 eller 22 §§ PBL

PBL 11 kap. 39 § Bygg.handl

PB.12 Byggnadsnämnd, 12 kap. PBL

PB.12.1 Besluta om avgifter i enskilda ärenden/fall med tillämpning 

av kommunens plan- och bygglovtaxa

PBL 12 kap. 8-11 

§§ och 

kommunens plan- 

och bygglovtaxa 

Bygg.handl           

P & U-chef



PB.12.2 Besluta om avgifter i enskilda ärenden/fall med tillämpning 

av kommunens plan- och bygglovtaxa tabell 23 avgift för 

nybyggnadskarta (dock ej granskning av nybyggnadskarta)

PBL 12 kap. 8-11 

§§ och 

kommunens plan- 

och bygglovtaxa

Kart- och 

mätn.ing

PB.12.3 Besluta om sänkning av avgift  i enskilda fall enligt vad som 

föreskrivs i kommunens taxa

Kommunens plan- 

och bygglovtaxa

B& M chef

PB.12.4 Efter begäran från sökande besluta om återbetalning av 

avgift för åtgärder efter beslut om bygglov, vilka bygg- och 

miljönämnden inte har vidtagit.

Kommunens plan- 

och bygglovtaxa

B& M chef

PBF Funktions- och säkerhetsåtgärder 5 kap, PBF

Kontrollplan, funktionskontrollanter, kontrollansvariga 

och sakkunniga 7 kap, PBF

Tillsyn, vägledning och uppföljning 8 kap, PBF

PBF.1 Besluta om särskild besiktning av hissar och andra 

motordrivna anordningar

PBF 8 kap. 6§ och 

5 kap. 9 §

Bygg.handl

PBF.2 Besluta om föreläggande (utan vite) mot ägare till 

byggnader som inte fullgör sina skyldigheter ifråga om 

funktionskontroll av ventilationssystem

PBF 5 kap. 1-7 §§ 

och 7 kap. 3 § 

(samt PBL 11 kap. 

19-20 §§)

Bygg.handl



BFS

BFS.1 Beslut om längre besiktningsintervall BFS om hissar 3 

kap. 16 och 18 §§

Bygg.handl

BFS.2 Beslut om anstånd med besiktning BFS om hissar 3 

kap. 17 §.

Bygg.handl

BFS.3 Beslut om användningsförbud för hissar och andra 

motordrivna anordningar

BFS om hissar 3 

kap. 4 §.

Bygg.handl

BFS.4 Beslut om senareläggning av besiktningssynpunkt (om det 

finns särskilda skäl)

BFS om 

ventilation, 4 §

Bygg.handl

BFS.5 Beslut att medge mindre avvikelse från föreskrifterna om 

det finns särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå kan bli 

tekniskt tillfredsställande och det inte finns någon avsevärd 

olägenhet från annan synpunkt 

BBR 1:21 Bygg.handl

BFS.6 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 EKS10 Bygg.handl

LED Lag om energideklarationer

LED.1 Beslut om föreläggande (utan vite) som behövs enligt 25 § 

lagen om energideklarationer för att byggnadens ägare ska 

fullgöra sin skyldighet att

LED 13 och 25 §§ Bygg.handl

1. för byggnader med luftkonditioneringssystem enligt 10 § 

i lagen, som inte ska energideklareras, se till att systemet 

regelbundet besiktigas på det sätt som anges i 11 § första 

stycket i lagen.

2. den energideklaration som senast har upprättats för 

byggnaden är tillgänglig på väl synlig plats enligt vad som 

anges i 13 § i lagen.

LED.2 Pröva behov av färdigställande skydd LFS 3 § Bygg.handl

F Fastighets- och lantmäteriärenden
Ärende Författning Delegat

F.1 Företräda bygg- och miljönämnden vid samråd med 

lantmäterimyndigheten

FBL 3 kap 1-3 §§ 

ANL 21 §

Mex                          

P&U chef                             

Plan.sam

F.2 Rätt att påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark 

och vatten ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt

FBL 5 kap. 3 § 

tredje stycket

Mex                          

P&U chef                             

Plan.sam

F.3 Besluta att ansöka om fastighetsbestämning FBL 14 kap. 1 a § 

första stycket 3-7

Mex                          

P&U chef                             

Plan.sam

F.4 Godkännande av förrättning, förrättningsbeslut eller 

gränsutmärkning

FBL 15 kap. 11 § Mex                          

P&U chef                             

Plan.sam

BFS om hissar, ventilation eller EKS samt Boverkets Byggregler



F.6 Rätt att påkalla förrättning ANL 18 § Mex                          

P&U chef                             

Plan.sam

F.7 Godkännande av beslut eller åtgärd ANL 30 § Mex                          

P&U chef                             

Plan.sam

F.8 Företräda bygg- och miljönämnden vid samråd med 

lantmäterimyndigheten

LL 19 § Mex                          

P&U chef                             

Plan.sam

F.9 Godkännande av beslut eller åtgärd LL 28 § Mex                          

P&U chef                             

Plan.sam

BA Bostadsanspassningsärenden
Ärende Författning Delegat

BA.1 Bevilja bidrag till bidragsberättigade åtgärder till en kostnad 

av ett basbelopp

BAB BAB handl     B&M 

chef

BA.2 Avslå ansökan om bostadsanpassningsbidrag om ansökan 

inte innehåller medgivande att åtgärderna får utföras från 

ägare, eller utfästelse att inte kräva ersättning för att 

återställa anpassningsåtgärderna 

BAB 10§    BFS 

BAB 4 och 5 §§

BAB handl     B&M 

chef

BA.3 Avslå ansökan om bostadsanpassningsbidrag om sökande 

inte på begäran från kommunen skickat in kopia på 

anbud/offert eller kostnadsberäkning, och/eller de ritningar 

över bostaden som behövs om det är fråga om omfattande 

inredningsarbeten eller ändrad planlösning 

BFS BAB 3 § BAB handl     B&M 

chef

BA.4 Avslå ansökan om bostadsanpassningsbidrag om sökande 

inte på begäran från kommunen skickat in intyg som visar 

att åtgärderna är nödvändiga

BFS BAB 2 § BAB handl     B&M 

chef

M

Ärende Författning Delegat

M.1 Allmänna hänsynsregler m.m., 2 kap. MB

M.1.1 Besluta i tillsynsärende gällande tillämpningen av de 

allmänna hänsynsreglerna

2 kap. 2-9 §§ 26 

kap.  

B& M chef    

Miljöhandl

M.2.

M.2.1 Avge yttrande till verksamhetsutövare inför eller i 

samrådsskedet om miljökonsekvensbeskrivning

MB 6 kap. 4 § B& M chef

Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag, 6 kap. MB

Miljöbalkens område 
Här avses miljöbalken med tillhörande förordningar och föreskrifter från myndigheter och 

kommuner samt EU:s regelverk inom miljöbalkens tillämpningsområde. De förordningar och 

andra föreskrifter som kan vara aktuella anges inte i rubrikerna, utan ärenden enligt sådana 

bestämmelser sorteras under respektive kapitel i miljöbalken.



M.2.2 Avge yttrande till länsstyrelsen med anledning av 

miljökonsekvensbeskrivning inför en tillståndsprövning 

MB 6 kap. 5 § B& M chef

M.2.3 Avge yttrande över miljökonsekvensbeskrivning som inte 

kungörs tillsammans med ansökan i ett mål eller ärende

MB 6 kap. 8 §, 

FMKB 12 § 

B& M chef

M.2.4 Avge yttrande om MKB i samband med att MKB för plan 

eller program upprättas eller med anledning av att MKB för 

plan eller program upprättats

MB 6 kap. 12-14 

§§ och FMKB 8 § 

B& M chef

M.3 Skydd av områden, 7 kap. MB 

M.3.1 Besluta i ärenden om tillstånd enligt föreskrifter i 

vattenskyddsföreskrifter som kommunen har meddelat 

eller om dispens från sådana vattenskyddsföreskrifter, om 

det finns särskilda skäl för det

MB 7 kap. 22 § 

första respektive 

andra styckena 

B&M chef

M.3.2 Besluta om undantag (tillstånd eller dispens) från 

vattenskyddsföreskrifter som länsstyrelsen har meddelat i 

den mån länsstyrelsen överlåtit sådan beslutanderätt på 

nämnden (se om dessa frågor bl.a.  prop. 2001/02:65 s. 41)

MB 7 kap. 22 § 

tredje stycket 

första meningen 

B&M chef

M.3.3 Besluta i anmälningsärende om åtgärd inom 

vattenskyddsområde som länsstyrelsen överlåtit på 

kommunen 

MB 7 kap. 22 § 

tredje stycket 

andra meningen 

B&M chef

M.3.4 Besluta i tillsynsärende gällande områden eller djur eller 

växtart över vilka kommunen har tillsyn enligt 7 kap. 

miljöbalken

MTF 2 kap. 9 § B&M chef   

Kommunekolog

M.4 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap. MB

M.4.1 Avge yttrande till länsstyrelse eller mark- och miljödomstol i 

den s.k. kompletteringsremissen vid prövning av ansökan 

om miljöfarlig verksamhet

MB 19 kap. 4 §, 

FMH 9 §, 

respektive MB 22 

kap. 4 och 10 §§ 

B& M chef

M.4.2 Avge yttrande till länsstyrelsen i anmälningsärende 

angående mindre ändring av tillståndspliktig verksamhet

FMH 22 §, och 26 

§ 

B& M chef

M.4.3 Besluta i ärende om tillstånd att inrätta avloppsanordning 

med ansluten vattentoalett

FMH 13 § första 

stycket, punkt 1 

B& M chef  

Miljöhandl.

M.4.4 Besluta i ärende om tillstånd att ansluta vattentoalett till 

befintlig avloppsanordning

FMH 13 § första 

stycket, punkt 2 

B& M chef  

Miljöhandl.



M.4.5 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 

FMH 13 § fjärde 

stycket, lokala 

hälsoskydds-

föreskrifter; 

Lokala 

vattenskyddsföre

skrifter

B& M chef  

Miljöhandl.

M.4.6 Förordna att ett tillstånd om miljöfarlig verksamhet ska 

gälla även om det överklagas

MB 19 kap. 5 § 

punkt 12 och 22 

kap. 28 § 

B& M chef  

M.4.7 Besluta i ärende om anmälan för att inrätta annan 

avloppsanordning än som kräver tillstånd

FMH 13 § andra 

stycket 

B& M chef  

Miljöhandl.

M.4.8 Besluta i ärende om anmälan om ändring av sådana 

avloppsanordningar som avses i 13 § FMH

FMH 14 § B& M chef  

Miljöhandl.

M.4.9 Besluta i ärende om tillstånd till värmepumpsanläggning för 

utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten där 

tillstånd krävs enligt kommunens lokala föreskrifter

FMH 17 § första 

stycket andra 

meningen, lokala 

hälsoskyddsföres

krifter 

B& M chef  

Miljöhandl.

M.4.10 Besluta i ärende om anmälan för att inrätta en 

värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, 

ytvatten eller grundvatten 

FMH 17 § första 

stycket första 

meningen 

B& M chef  

Miljöhandl.

M.4.11 Besluta i ärende om anmälan om gödselstad eller annan 

upplagsplats för djurspillning inom område med detaljplan 

eller, om kommunen så föreskrivit, annat tätbebyggt 

område 

FMH 37 §, lokala 

hälsoskyddsföres

krifter 

B& M chef  

Miljöhandl.

M.4.12 Besluta i ärende om anmälan om att driva eller arrangera 

viss verksamhet 

FMH 38 § B& M chef  

Miljöhandl.

M.4.13 Besluta i ärende om tillstånd att hålla vissa djur inom 

område med detaljplan eller områdesbestämmelser där 

tillstånd krävs enligt kommunens lokala föreskrifter

FMH 39 §, lokala 

hälsoskyddsföres

krifter 

B& M chef  

Miljöhandl.

M.4.14 Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan för att inrätta 

annan toalett än vattentoalett där tillstånd eller anmälan 

krävs enligt kommunens lokala föreskrifter

FMH 40 § första 

stycket 3, lokala 

hälsoskyddsföres

krifter 

B& M chef  

Miljöhandl.

M.4.15 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

LHF B& M chef

M.4.16 Besluta i anmälningsärenden som enligt 

miljöprövningsförordningen har kod 90.141 eller 10.50 eller 

90.60, tillfälliga/pågående verksamheter som har kod 

90.40, 90.110, 90.80

MPF 4 kap. 6§, 

samt 29 kap. 35 § 

och §51 

B& M chef



M.4.17 Besluta i ärenden som gäller ändring av tidigare beslutade C-

anläggningar

FMH 11 § B& M chef

M.5 Verksamheter som orsakar miljöskador, 10 kap. MB

M.5.1 Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av allvarlig 

miljöskada 

MTF 2 kap. 31 § 3-

4, 10 kap. MB 14 

§, FAM 18-21 §§ 

B& M chef  

M.5.2 Besluta i anmälningsärende om avhjälpandeåtgärd med 

anledning av en föroreningsskada, när åtgärden kan 

medföra ökad risk för spridning eller exponering av 

föroreningarna 

FMH 28 § B& M chef  

Miljöhandl.

M.6 Vattenverksamhet, 11 kap. MB

M.6.1

Yttrande till länsstyrelsen i ärende om anmälan av 

vattenverksamhet eller till länsstyrelse eller mark- och 

miljödomstol i ärende om tillstånd för markavvattning

MB 11 kap. 9a-b 

och 13 §§, FVV 

21 § 

B& M chef  



M.7 Jordbruk och annan verksamhet, 12 kap. MB

M.7.1 Besluta att avge yttrande i ärende om anmälan för samråd MB 12 kap. 6 § B& M chef  

M.7.2 Besluta att medge undantag från bestämmelserna i 23 §, 23 

a §, 23 b §, 24 § 2 och 3, 25 §, 26-26 a §§, 26 c §, 28 a-28 b 

§§ och 28 d §, om miljöhänsyn i jordbruket vad avser 

växtnäring

SJVÄXT 36§ B& M chef  

Miljöhandl.

M.8 Kemiska produkter och biotekniska organismer, 14 kap. MB

M.8.1 Besluta att avge yttrande i ärende om dispens från förbud 

att sprida kemiska och biologiska bekämpningsmedel över 

skogsmark

MB 14 kap. 9 § 

tredje stycket 

B& M chef  

M.8.2 Besluta i ärende om tillstånd för yrkesmässig användning av 

växtskyddsmedel

FBEK 2 kap 40§ B& M chef  

Miljöhandl.

1. på tomtmark för flerfamiljshus,

2. på gårdar till skolor och förskolor,

3. på lekplatser som allmänheten har tillträde till,

4. i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde,

5. inom idrotts- och fritidsanläggningar,

6. vid planerings- och anläggningsarbeten,

7. på vägområden samt på grusytor och andra mycket 

genomsläppliga ytor, och

8. på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda 

material.

M.8.3 Besluta i ärende om anmälan om yrkesmässig användning 

av växtskyddsmedel

FBEK 2 kap 41§ B& M chef  

Miljöhandl.

1. på vägområden, för att förhindra spridning av invasiva 

främmande arter eller andra arter som omfattas av 

föreskrifter om bekämpning som Statens jordbruksverk har 

meddelat,

2. på banvallar, och

3. inom områden som inte omfattas av krav på tillstånd 

enligt 40 § och som har en sammanhängande area 

överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får 

färdas fritt

M.8.4 Besluta i ärende om tillstånd för yrkesmässig användning av 

växtskyddsmedel utomhus inom område för 

vattenskyddsområde

NVVÄXT, 6 kap 

1§

B& M chef  

Miljöhandl.

M.8.5 Besluta i tillsynsärende om skydd mot vattenförorening vid 

hantering av brandfarliga vätskor

NVBRAND B& M chef  

Miljöhandl.



M.8.6 Besluta i anmälnings- och tillsynsärende om anläggningar 

som innehåller fluorerade växthusgaser och 

ozonnedbrytande ämnen

FLUOR B& M chef  

Miljöhandl.

M.8.7 Besluta i ärende om anmälan om åtgärd för att avlägsna 

PCB-produkter i byggnader och anläggningar

PCB B& M chef  

Miljöhandl.

M.8.8 Besluta i tillsynsärenden gällande kosmetiska och 

hygieniska produkter

EG 1223/2009, 

FKP 12§ , MTF 34-

35§§ 

B& M chef  

Miljöhandl.

M.8.9 Besluta i tillsynsärenden gällande tatueringsfärger FT 10 § samt 

LVFS

B& M chef  

Miljöhandl.

M.8.10 Besluta i ärende om tillsyn över kemiska produkter och 

biotekniska organismer i övrigt där nämnden ansvarar för 

tillsynen

MTF 2 kap. 19 § 5-

9, 2 kap 31§ 5-6 

och  2 kap 32-33 

§§ 

B& M chef  

Miljöhandl.

M.9 Avfall och producentansvar, 15 kap. MB

M.9.1 Besluta i ärende om dispens/tillstånd att själv kompostera 

eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa avfall

MB 15 kap. 24-25 

§§

B& M chef  

M.9.2 Besluta i ärende om dispens/tillstånd för kompostering i 

grupp- och flerbostadsbebyggelse, förskolor, skolor etc.

MB 15 kap 24-25 

§§

B& M chef  

Miljöhandl.

M.9.3 Besluta om dispens eller undantag från bestämmelser i 

renhållningsordningen gällande (uppehåll/ gemensam 

avfallshämtning, slamtömning vartannat år), ärende om 

anmälan om kompostering eller annan återvinning/annat 

bortskaffande om annat än trädgårdsavfall

FA 28-29, 31-33 

§§    

B& M chef   

Handl. 

Renhållning.ärend

en      Miljöhandl.

M.9.4 Besluta om dispens och befrielse från skyldigheten att 

lämna avfall till kommunen för transport, bortskaffande och 

återvinning. 

FA 34 § B& M chef

M.9.5 Besluta om dispens eller undantag från bestämmelser i 

renhållningsordningen gällande fettavskiljare 

FA B& M chef  

Miljöhandl.

M.9.6 Besluta om dispens eller undantag i övrigt från 

bestämmelser i renhållningsordningen 

FA B& M chef  

Miljöhandl.

M.9.7 Avge yttrande till Länsstyrelsen i ärenden om tillstånd till 

yrkesmässig transport av avfall

AF 5 kap. 1, 5§§ B& M chef  

Miljöhandl.

M.9.8 Besluta om dispens från bestämmelserna om utsortering 

och att brännbart avfall ska sorteras ut och förvaras skilt 

från annat avfall, i fråga om bygg- och rivningsavfall

AF 3 kap. 15§ B& M chef 

Miljöhandl.

M.10 Tillsyn, 26 kap. MB



M.10.1 Besluta om förelägganden eller förbud utan vite i ärenden 

som nämnden ansvarar för. Gäller även beslut att avskriva 

från vidare handläggning.

MB 26 kap. 9 § B& M chef     

Miljöhandl.    

Kommunekolog

M.10.2 Besluta att förena föreläggande eller förbud med (fast) vite 

om högst 50 000 kr för respektive adressat i varje enskilt 

ärende

MB 26 kap. 14 §                    

LOV

B& M chef         

Kommunekolog

M.10.3 Besluta att förena föreläggande eller förbud med löpande 

vite om högst 10 000 kr per överträdelse eller om 10 000 kr 

per månad som föreläggandet eller förbudet inte efterföljs

MB 26 kap. 14 §                   

LOV

B& M chef         

Kommunekolog

Vitesförelägganden som beslutats på delegation ska särskilt 

redovisas för nämnden

M.10.4 Besluta att ålägga tidigare ägare eller nyttjanderättshavare 

att lämna uppgift om ny ägares eller nyttjanderättshavares 

namn och adress

MB 26 kap. 13 § B& M chef  

Miljöhandl.

M.10.5 Besluta att sända föreläggande eller förbud, som meddelats 

mot någon i egenskap av ägare m.m. till 

inskrivningsmyndigheten för anteckning i 

inskrivningsregistret

MB 26 kap. 15 § B& M chef     

Miljöhandl.    

Kommunekolog

M.10.6 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

MB 26 kap. 19 § 

tredje stycket 

B& M chef     

Miljöhandl.    

Kommunekolog

M.10.7 Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller 

vidtar åtgärd att lämna de uppgifter och handlingar som 

behövs för tillsynen 

MB 26 kap. 21 § B& M chef     

Miljöhandl.    

Kommunekolog

M.10.8 Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller 

vidtar åtgärd att utföra sådana undersökningar av 

verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen

MB 26 kap. 22 § B& M chef

M.10.9 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 50 000 kronor

MB 26 kap. 22 § 

första stycket 

B& M chef

M.10.10 Besluta om att förena beslut om undersökning med förbud 

att överlåta berörd fastighet eller egendom till dess 

undersökningen är slutförd

MB 26 kap. 22 § 

tredje stycket 

B& M chef

M.10.11 Bestämma att beslut i tillsynsärende ska gälla omedelbart 

även om det överklagas

MB 26 kap. 26 § B& M chef

M.11 Tillstånds giltighet, omprövning m.m., 24 kap. MB

M.11.1

Besluta att på ansökan av tillståndshavare upphäva eller 

ändra bestämmelser och villkor i ett tillståndsbeslut MB 24 kap. 8 § 

B& M chef

M.12 Avgifter, 27 kap. MB



M.12.1 Besluta om att påföra avgift för prövning och tillsyn enligt 

kommunens taxa om avgifter inom miljöbalkens 

tillämpningsområde 

MB 27 kap. 1 §, 

Kommunens taxa

B& M chef    

Miljöhandl.    

Handl. Ren

M.12.2 Besluta om nedsättning av avgift eller efterskänkande av 

avgift i enskilda fall enligt vad som föreskrivs i kommunens 

taxa

Kommunens taxa B& M chef

M.12.3 Bestämma att beslut om avgift ska gälla omedelbart även 

om det överklagas

FAPT 9 kap. 5 § B& M chef    

Miljöhandl.    

Handl. Ren

M.13 Tillträde m.m., 28 kap. MB

M.13.1

Besluta att meddela förbud vid vite av högst 50 000 kr att 

rubba eller skada mätapparat eller liknande utrustning som 

behöver sättas ut vid undersökningar

MB 28 kap. 1 och 

7 § 

B& M chef

M.13.2

Besluta att begära polishjälp för att få tillträde till 

fastigheter, byggnader, andra anläggningar samt 

transportmedel för att myndighetens uppgifter ska kunna 

utföras 

MB 28 kap. 1 och 

8 §§ 

B& M chef    

Miljöhandl.    

M.14 Miljösanktionsavgifter, 30 kap. MB

M.14.1 Besluta om att påföra miljösanktionsavgift FMSA B& M chef



L Livsmedelsområdet
Ärende Författning Delegat

L.1 Livsmedelslagen

L.1.1 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 lagarna, de EG-bestämmelser som 

kompletteras av lagen samt de beslut som meddelats med 

stöd EG-bestämmelserna  

LML 22 § B& M chef 

Livs.handl

L.1.2 Beslut att förena föreläggande och förbud med (fast) vite 

upp till 50 000 kr för respektive adressat i varje enskilt 

ärende

LML 23 §        LOV B& M chef

L.1.3 Besluta att förena föreläggande eller förbud med löpande 

vite om högst 10 000 kr per överträdelse eller om 10 000 kr 

per månad som föreläggandet eller förbudet inte åtlyds

LML 23 §§  4 § 

LOV     

B&M chef

Vitesärenden som beslutats på delegation ska särskilt 

redovisas för nämnden

L.1.4 Beslut avseende registrering av livsmedelsanläggning 23 § LMF B&M chef  

Livs.handl

L.1.5 Besluta att ta hand om en vara samt – om förutsättningar 

för det föreligger – att låta förstöra varan på ägarens 

bekostnad, om varans värde kan antas understiga 30 000 

kronor

LML 24§ första 

och andra 

styckena, LMF 24 

§ 

B&M chef

L.1.6 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

LML 24§ tredje 

stycket, LMF 24 § 

B&M chef

L.1.7 Besluta om att begära hjälp av polismyndigheten för 

utövande av livsmedelskontrollen eller verkställighet av 

beslut, om förutsättningar för sådan begäran föreligger

LML 27 § B& M chef  

Livs.handl

L.1.8 Besluta att förordna att ett beslut ska gälla omedelbart 

även om det överklagas

LML 33 § B& M chef  

Livs.handl

L.1.9 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 har meddelats med stöd av EU eller EG-

bestämmelserna.

LML 26 § B& M chef 

L.2 Livsmedelsförordningen

L.2.1 Besluta om skyldighet för den som är sysselsatt med 

livsmedelsverksamhet att genomgå läkarundersökning om 

det behövs av livsmedelshygieniska skäl

LMF 8 § B& M chef  

Livs.handl



L.2.2 Besluta om att påföra sanktionsavgift LMF 39§ LML 

30a§

B&M chef

L.3

L.3.1 Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av 

livsmedelsföretag samt om årlig kontrollavgift

FAOKL 3-6 §§, B& M chef  

Livs.handl

L.3.2 Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften FAOKL  10 §, 

Kommunens taxa

B&M chef

L.3.3 Besluta om avgift för offentlig kontroll som utförs 

efterklagomål och som är nödvändig för at undersöka den 

den påstådda bristen.

FAOKL 11 § B& M chef  

Livs.handl

L.3.4 Besluta om avgift för offentlig kontroll som ursprungligen 

inte var planerad och blivit nödvändig efter det att 

bristande efterlevnad påvisats 

FAOKL 11 § B& M chef  

Livs.handl

L.3.5 Besluta om att minska beloppet för avgiften under de 

förutsättningar som anges i artikel 79.3 i (EU) 2017/625

FAOKL 12 a § 1 st B& M chef

L.3.6 Besluta om att avgift i ett enskillt fall inte ska tas ut om 

beloppet är så lågt att ett uttag skulle vara oekonomoskt 

med hänsyn till kostnaderna för utaget och de totala 

förväntade inkomsterna afrån avgiften

FAOKL 12 a § 2 st B& M chef

L.3.7 Besluta om avgift för registrering FAOKL 13-14 §§, 

Kommunens taxa

B& M chef  

Livs.handl

L.4 Förordning  om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land

L.4.1 Besluta om avgift för importkontroll FOKL 12 §§ B& M chef

L.5 Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

L.5.1 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

LFAB 23 §,     

LFAB 12 § 

B& M chef   

Miljöhandl 

Livs.handl

L.5.2 Beslut att förena föreläggande och förbud med (fast) vite 

upp till 50 000 kr för respektive adressat i varje enskilt 

ärende

LFAB 24 §       LOV B&M chef

L.5.3 Besluta att förena föreläggande eller förbud med löpande 

vite om högst 10 000 kr per överträdelse eller med 10 000 

kr per månad som föreläggandet eller förbudet inte åtlyds

LFAB 24 §      LOV B&M chef

L.5.4 Besluta att ta hand om en vara samt - om förutsättningar 

för det föreligger - att låta förstöra varan på ägarens 

bekostnad, om varans värde kan antas understiga 30 000 

kronor

LFAB 25 § B&M chef

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

jordbruksprodukter



L.5.5 Besluta om att begära hjälp av polismyndigheten för 

utövande av kontrollen eller verkställighet av beslut, om 

förutsättningar för sådan begäran föreligger

LFAB 27 § B&M chef    

Miljöhandl 

Livs.handl
L.5.6 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

LFAB 30 a- 30 e 

§§ 

B&M chef   

L.5.7 Besluta att förordna att ett beslut ska gälla omedelbart 

även om det överklagas

LFAB 33 § B&M chef    

Miljöhandl 

Livs.handl

L.6 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2005:10)
L.6.1 Besluta om att fastställa program för faroanalysenligt 2c § 

samt samt undersökningsprogram och dess parametrar, 

provtagningspunkter och frekvensen av normal respektive 

utvidgad undersökning

SLVDK 12 §, 

omtryck LIVSFS 

2017:2

B&M chef  

Livs.handl

L.7

L.7.1 Besluta om att varor ska behandlas, att märkning ändras, 

eller att korrigerande information ska förmedlas till 

konsumenterna.

EU 2017/625, Art 

138 2 c

B&M chef  

Livs.handl

L.7.2 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

EU 2017/625, Art 

138 2 d

B&M chef  

Livs.handl

L.7.3 Besluta att aktören ska öka egenkontrollernas frekvens EU 2017/625, Art 

138 2 e

B&M chef  

Livs.handl
L.7.4 Besluta att varor dras tillbaka, återkallas, bortskaffas och 

destrueras, och i tillämpliga fall tillåta att varorna används 

för andra ändamål än de som de ursprungligen var avsedda 

för.

EU 2017/625, Art 

138 2 g

B&M chef  

Livs.handl

L.7.5 Besluta att hela eller delar av den berörda aktörens företag, 

eller dess anläggningar, installationer eller andra lokaler, 

isoleras eller stängs under en lämplig tidsperiod,

EU 2017/625, Art 

138 2 h

B&M chef  

Livs.handl

L.7.6 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,

EU2017/625,  Art 

138 2 i

B&M chef  

Livs.handl

L.7.7

Besluta om sanktionsavgift inom nämndens kontrollområde LML 30 c, LMF 39 a 

– 39 i B&M chef  

Åtgärderna från de behöriga myndigheternas sida och sanktioner



S

Strålskyddslagen (2018:396) och 

Strålskyddsförordning (2018:506)
Ärende Författning Delegat

S.1 Besluta att begära upplysningar eller handlingar som 

behövs för sådan tillsyn enligt strålskyddslagen som 

nämnden ansvarar för 

SSL  4 §, SSF 9 § B&M chef   

Handläggare

S.2 Besluta i ärende om solarier inom nämndens 

ansvarsområde                                                                a. med 

anledning av anmälan av verksamhet i vilken solarium 

upplåts till allmänheten                                       b. i övrigt 

SSL  6 § B&M chef   

Handläggare

S.3 Besluta att förena föreläggande och förbud enligt 

strålskyddslagen med vite om högst 50 000 kronor

SSL  7 § B&M chef

S.4 Besluta att ta ut avgift för tillsynsärende enligt 

strålskyddslagstiftningen 

SSF 14 §, 

Kommunens taxa

B&M chef   

Handläggare

S.5 Besluta om nedsättning av avgift eller efterskänkande av 

avgift i enskilda fall enligt vad som föreskrivs i kommunens 

taxa

Kommunens taxa B& M chef

AL Alkohollagen (2010:1622)
Ärende Författning Delegat

AL.1 Avge yttrande till socialnämnden i ärenden rörande 

tillstånd enligt alkohollagen

AL 8 kap. 2 § B&M chef   

Handläggare
AL.2 Begära upplysningar och handlingar som behövs för tillsyn 

av detaljhandel med folköl

AL 9 kap 15  2 § B&M chef   

Handläggare
AL.3 Besluta om avgift för kontrollen av detaljhandel med folköl 

enligt fastställd taxa

AL 8 kap 10 § 

punkt 2, 

Kommunens taxa

B&M chef   

Handläggare

AL.4 Meddela förbud på max 12 månader eller varning för 

försäljningen av folköl om alkohollagen inte följs 

AL 9 kap 19 § B&M chef   

Handläggare
AL.5 Besluta om att begära hjälp av polismyndigheten för 

utövande av kontrollen om förutsättningar för sådan 

begäran föreligger

AL 9 kap 9 § B&M chef   

Handläggare

AL.5 Besluta om nedsättning av avgift eller efterskänkande av 

avgift i enskilda fall enligt vad som föreskrivs i kommunens 

taxa

Kommunens taxa B& M chef

T Lag om tobak och liknande produkter
Ärende Författning Delegat

T.1 Meddela tillstånd till detaljhandel och partihandel av 

tobaksvaror

TL 5 kap 3 § B&M chef   

Handläggare



T.2 Besluta i anmälningsärende om dödsboet eller förvaltaren 

vill fortsätta rörelsen om den som driver verksamheten 

avlidit

TL 5 kap 8 § B&M chef   

Handläggare

T.3 Besluta i anmälningsärende om elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare

TL 5 kap 15 § B&M chef   

Handläggare
T.4 Återkalla ett försäljningstillstånd om tillståndet inte längre 

utnyttjas

TL 7 kap 10§ 

punkt 1

B&M chef   

Handläggare
T.5 Meddela tillståndshavaren en varning, om varning kan 

anses vara en tillräckligt ingripande åtgärd. En varning får 

också meddelas tillståndshavare vid allvarliga eller 

upprepade överträdelser av det som gäller enligt denna lag 

eller anslutande föreskrifter.

TL 7 kap 11§ B&M chef   

Handläggare

T.6 Meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att 

bestämmelserna i denna lag och anslutande föreskrifter ska 

följas

TL 7 kap 12§ B&M chef   

Handläggare

T.7 Vid allvarliga eller upprepade överträdelser av denna lag 

förbjuda den som bedriver detaljhandel med elektroniska 

cigaretter eller påfyllningsbehållare att fortsätta 

försäljningen eller, om förbud får anses vara en alltför 

ingripande åtgärd, meddela varning. Kommunens beslut 

gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet. Ett 

förbud får meddelas för en tid av högst sex månader.

TL 7 kap 13 § B&M chef   

Handläggare

T.8 Besluta att förena föreläggande med vite om högst         50 

000 kronor

TL 7 kap 15§ B&M chef  

T.9 Begära att erhålla upplysningar, handlingar, varuprover 

eller liknande som behövs för tillsyn enligt lagen

TL 7 kap 17§ B&M chef   

Handläggare

T.10 Begära handräckning av polismyndigheten TL 7 kap 19 § B&M chef   

Handläggare
T.11 Besluta om avgift för prövningen av ansökan om 

försäljningstillstånd enligt 5 kap. 1 § enligt de grunder som 

beslutas av kommunfullmäktige.

TL 8 kap 1 § B&M chef   

Handläggare

T.12 Besluta om avgift för tillsyn av den som bedriver 

tillståndspliktig försäljning enligt 5 kap. 1 § och av den som 

bedriver anmälningspliktig försäljning enligt 5 kap. 15 §. 

Gäller även handläggning av anmälan om förändrade 

ägarförhållande eller andra ändringar som kan påverka 

förutsättningar för tillstånd.

TL 8 kap 2 § B&M chef   

Handläggare

T.13 Besluta om nedsättning av avgift eller efterskänkande av 

avgift i enskilda fall enligt vad som föreskrivs i kommunens 

taxa

Kommunens taxa B& M chef

R Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
R.1 Begära att få de upplysningar och handlingar som behövs 

för kontrollen

LHRL 21§ B&M chef   

Handläggare



R.2 Besluta om avgift enligt fastställd taxa LHRL 23§, 

Kommunens taxa

B&M chef   

Handläggare

R.3 Besluta om nedsättning av avgift eller efterskänkande av 

avgift i enskilda fall enligt vad som föreskrivs i kommunens 

taxa

Kommunens taxa B&M chef



SP Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer
Ärende Författning Delegat

SP.1 Begära att få de upplysningar och handlingar som behövs 

för tillsynen, samt få tillträde till lokaler där den 

ekonomiska aktören bedriver sin verksamhet

LSP 7 § B&M chef   

Handläggare

SP.2 Begära handräckning av polismyndigheten LSP 7 § B&M chef   

Handläggare
SP.3 Besluta om föreläggande LSP 8 § B&M chef   

Handläggare
SP.4 Besluta att förena föreläggande med vite om högst 50 000 

kronor

LSP 8 § B&M chef   

Handläggare
SP.5 Besluta om avgift enligt fastställd taxa LSP 11 § B&M chef   

Handläggare
SP.6 Besluta om nedsättning av avgift eller efterskänkande av 

avgift i enskilda fall enligt vad som föreskrivs i kommunens 

taxa

Kommunens taxa B&M chef


