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ALLMÄNT OM DELEGATION 

Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33-38 §), innebär att rätten att besluta i 
ett visst ärende eller i en grupp av ärenden, flyttas över till någon annan. Denne 
kallas delegat.  

Delegaten företräder bygg- och miljönämnden och delegatens beslut ses som 
bygg- och miljönämndens beslut. Beslutet kan överklagas.  

Bygg- och miljönämnden kan inte ändra delegatens beslut, men kan återkalla 
delegationsuppdraget. Bygg- och miljönämnden kan också genom eget handlande 
föregripa ett beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och fatta 
beslut. 

Vad kan man delegera? 
Bygg- och miljönämnden får enligt 6 kap 34 § KL inte delegera beslutanderätten i 
följande slag av ärenden: 

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, eller kvalitet, 

2. framställningar eller yttranden till fullmäktige, 

3. yttranden med anledning av att fullmäktiges beslut överklagats, 

4. yttrande med anliedning av att bygg- och miljönämndes egna beslut 
överklagats,  

5. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om ärendet är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 

6. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 

Ärenden som är av principiell beskaffenhet eller som annars är av större vikt är 
förebehållna bygg- och miljönämnden. 

Delegering och ren verkställighet 
Delegering av verklig beslutanderätt ska skiljas från beslutanderätten som varje 
arbetsfördelning mellan anställda medför d v s ren verkställighet. Gränsen mellan 
delegering och ren verkställighet är ofta något flytande. Med delegering avses 
dock att det finns utrymme för alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste 
göra vissa överväganden och bedömningar. Vid ren verkställighet saknas 
utrymme för självständiga bedömningar som tex vid tillämpning av en taxa eller 
riktlinjer. Beslut som är ren verkställighet kan inte överklagas.  
  



Allmänt om delegation Delegationsordning 
Bygg- och miljönämnden 

 
 

 

5 (38) 

Till vem kan bygg- och miljönämnden delegera? 
Bygg och miljönämnden kan uppdra åt en ledamot eller ersättare eller en anställd 
i kommunen att på delegation fatta beslut på bygg- och miljönämndens vägnar. 

Det går inte att delegera till en grupp anställda eller till en grupp bestående av 
anställda och förtroendevalda eller en grupp av förtroendevalda som inte utgör 
ett nämnd eller till anställd i kommunalt företag. 

Anmälan av delegationsbeslut 
Alla delegationsbeslut ska anmälas till bygg- och miljönämnden. 

Anmälan ska göras till bygg- och miljönämndens nästkommande sammanträde. 

Registrator på kansliet numrerar delegationsbesluten löpande under året och för 
upp dem löpande på en § till bygg- och miljönämnden. 

Allmänt för bygg- och miljö 
Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar, om inget annat anges i 
delegationsordningen, också rätt att: 

a) avge yttrande till högre instans vid överklagande av delegationsbeslut. 

b) Efter ansökan upphäva eller ändra ett tillståndsbeslut. 

c) Besluta att lämna klagomål/anmälningar utan åtgärd. 

Beslut eller domar som innebär ändring av delegationsbeslut får överklagas av 
chef. 

Beslut eller domar som innebär ändring av bygg- och miljönämndens beslut får 
endast överklagas av bygg- och miljönämnden. 

Åtalsanmälan vid lagöverträdelser enligt den lagstiftning bygg- och miljö 
tillämpar betraktas som verkställighet och har därför inte delegerats. 

Beslut om att meddela föreläggande eller förbud, samt att förena föreläggande 
med vite får, om inte annat framgår av delegationsordningen, endast fattas av 
bygg- och miljönämnden. 

Miljöbalken (1998:808) 
Rätt att besluta om tillstånd/dispens i en viss ärendegrupp omfattar också rätt 
att besluta att på ansökan av tillståndshavaren upphäva eller ändra 
bestämmelser och villkor i ett tillståndsbeslut (24 kap 8 § MB). I den mån inte 
annat framgår av den aktuella ärendegruppen omfattar delegation av rätten  att 
”Besluta i ärenden” rätt att: 

• Besluta att meddela förelägganden och förbud utan vite. (26 kap 9 § MB) 



Allmänt om delegation Delegationsordning 
Bygg- och miljönämnden 

 
 

 

6 (38) 

• Förelägga, utan vite, sökande att komplettera en ofullständig ansökan 
samt besluta att avvisa ansökan om bristen är så väsentlig att ansökan 
inte kan ligga till grund för prövning. (19 kap 5 § samt 22 kap 2 § MB) 

• Besluta att beslutet ska gälla även om det överklagas. (26 kap 26 § MB) 

• Besluta att ålägga tidigare ägare eller nyttjanderättshavare att lämna 
uppgift om ny ägares eller nyttjanderättshavares namn och adress. (26 
kap 13 § MB) 

• Besluta att sända föreläggande eller förbud utan vite, som meddelats mot 
någon i egenskap av ägare till fastighet m m, till inskrivningsmyndigheten 
för anteckning i inskrivningsregistret. (26 kap 15 § MB) 

• Besluta att begära att den som bedriver verksamhet som kan befaras 
medföra olägenhet för människors hälsa eller påverka miljön ska lämna 
förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder. (26 kap 19 § 3 st 
MB) 

• Beslut att förelägga, utan vite, den som bedriver verksamhet eller vidtar 
åtgärd att lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. 
(26 kap 21 § MB) 

• Besluta att förelägga, utan vite, 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. (26 kap 22 § 1 st, 1 och 2 meningen MB) 

• Besluta att förena beslut om undersökning med förbud att överlåta 
berörd fastighet eller egendom till dess undersökningen är slutförd. (26 
kap 22 § 3 st MB) 

• Besluta att meddela förbud, utan vite, att rubba eller skada mätapparat 
eller liknande utrustning som behöver sättas ut vid undersökningar. (28 
kap 7 § MB) 

• Besluta att en anmälan inte ska föranleda någon åtgärd. (27 § förordning 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) 

• Besluta att begära hjälp av polismyndigheten för att få tillträde till 
fastighet, byggnad, anläggning eller transportmedel och där utföra 
undersökningar och andra åtgärder. (28 kap, 1, 6 och 8 §§ MB) 

  



Allmänt om delegation Delegationsordning 
Bygg- och miljönämnden 

 
 

 

7 (38) 

Delegationsordning för bygg- och miljönämnden  
TABELL 1 DELEGATIONSORDNING MED ÄRENDEGRUPP, LAGRUM OCH DELEGAT. 

 Ärendegrupp  Lagar m.m.  Delegat  Anmärkning  

1 Allmänna ärenden     

1.1 Beslut i ärenden av så 
brådskande karaktär att bygg- 
och miljönämndens beslut 
inte kan inväntas 

 Ordförande  

1.2 Pröva utlämnande av allmän 
handling, vägran att lämna ut 
allmän handling och 
handlings utlämnande med 
förbehåll. 

Inom respektive kontors 
ansvarsområde 

2 kap 14 § TF 
10 kap 14 § OSL 
6 kap 3 § OSL 

Kommunjurist  
Kommunchef  

 

Kontorschef  
Enhetschef  

 

 

1.3 Utfärdande av fullmakt att 
föra kommunens talan inför 
domstol och andra 
myndigheter samt vid 
förrättningar och 
förhandlingar av skilda slag 
när det inte delegerats till 
annan 

 Kommunchef 

Ordförande 

 

1.4 Ingående av förliknings -avtal 
upp till och med två 
prisbasbelopp 

 Kommunchef 

Kommunjurist 

 

1.8 Prövning av att överklagandet 
skett i rätt tid samt beslut att 
avvisa för sent inkomna över-
klaganden 

Inom respektive kontors 
ansvarsområde 

24 § FL Delegat som fattat 
ursprungsbeslutet 

Kommunjurist 

 

Kontorschef 

 

 

1.9 Omprövning/rättelse av 
beslut 

27 § FL Delegat som fattat 
ursprungsbeslutet 

Kontorschef 

 

1.10 Beslut om att avge yttrande 
med anledning av besvär över 
delegats beslut 

 Vederbörande delegat 

Kontorschef 

 

1.11 Beslut om att anföra besvär 
över beslut av besvärs- 
myndighet 

 Vederbörande delegat 

Kontorschef 

 



Allmänt om delegation Delegationsordning 
Bygg- och miljönämnden 

 
 

 

8 (38) 

 Ärendegrupp  Lagar m.m.  Delegat  Anmärkning  

1.13 Avge yttranden om 
remisstiden inte medger att 
yttrandet behandlas på 
ordinarie sammanträde i 
bygg- och miljönämnden 

 Ordförande  

1.17 Förtroendevalds deltagande i 
kurs, annan utbildning och 
konferens under högst 2 
dagar 

 Ordförande  

6 Byggärenden     

 PBL 9 kap     

6:1 Beslut om bygglov inom 
ramen för de föreskrifter som 
anges i 9 kap 30-32 §§ PBL i 
följande ärenden:  

a) Nybyggnad av en- eller 
tvåbostadshus utanför 
område med detaljplan, inom 
ramen för de villkor som 
bestämts i bindande 
förhandsbesked 

PBL 9 kap 2 § 1 st 
1 och 2 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt 
Stadsarkitekt 
Chef för byggenheten 

Ej avslag.  

Beslut fattas av bygg- och 
miljönämnden. 

6:1 b) Nybyggnad eller 
tillbyggnad inom detaljplan 

PBL 9 kap 2 § 1 st 
1 och 2 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt 
Stadsarkitekt 
Chef för byggenheten 
 

Ej avslag.  

Beslut fattas av bygg- och 
miljönämnden. 

6:1 c) Tillbyggnad av en- eller 
tvåbostadshus 

PBL 9 kap 2 § 1 st 
1 och 2 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt 
Stadsarkitekt 
Chef för byggenheten 
 

Ej avslag.  

Beslut fattas av bygg- och 
miljönämnden. 

6:1 d) Ny- eller tillbyggnad av 
komplementbyggnad 

PBL 9 kap 2 § 1 st 
1 och 2 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt 
Stadsarkitekt 
Chef för byggenheten 

Ej avslag. 

Beslut fattas av bygg- och 
miljönämnden. 

6.1 e) Tillbyggnad av 
flerbostadshus, 
industribyggnad, byggnad för 
handel eller jämförliga 
byggnader med en 
byggnadsarea överstigande 
30 % av huvudbyggnaden 

PBL 9 kap 2 § 1 st 
1 och 2 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt 
Stadsarkitekt 
Chef för byggenheten 

Ej avslag.  

Beslut fattas av bygg- och 
miljönämnden. 
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 Ärendegrupp  Lagar m.m.  Delegat  Anmärkning  

6.1 f) Ny- eller tillbyggnad av 
kiosk, transformatorstation, 
Tillbyggnad av en- eller två-
bostadshus avloppspump-
station eller därmed 
jämförliga byggnader med en 
byggnads-area sammanlagt ej 
över-stigande 30 m2. 

PBL 9 kap 2 § 1 st 
1 och 2 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt 
Stadsarkitekt 
Chef för byggenheten 

Ej avslag.  

Beslut fattas av bygg- och 
miljönämnden. 

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

PBL 9 kap 2 § 1 st 
3 a) 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt 
Stadsarkitekt 
Chef för byggenheten 
 

Ej avslag.  

Beslut fattas av bygg- och 
miljönämnden. 

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

PBL 9 kap 2 § 1 st 
3 b) 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt 
Stadsarkitekt 
Chef för byggenheten 

Ej avslag. 

Beslut fattas av bygg- och 
miljönämnden. 

6.1 i) Byte av färg, 
fasadbeklädnad, 
taktäckningsmaterial eller 
andra åtgärder som avsevärt 
påverkar byggnadens yttre 
utseende 

PBL 9 kap 2 § 1 st 
3 c) och 8 § 1 st 2 
c) 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt 
Stadsarkitekt 
Chef för byggenheten 

Ej avslag.  

Beslut fattas av bygg- och 
miljönämnden. 

6.1 j) Ärende om att i område av 
värdefull miljö underhålla ett 
byggnadsverk eller ett 
bebygg-elseområde som 
avses i 8 kap. 13 § PBL i den 
utsträckning som framgår av 
detaljplan eller 
områdesbestämmelser 

PBL 9 kap. 8 § 1 
st 2b) 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt 
Stadsarkitekt 
Chef för byggenheten 

Ej avslag.  

Beslut fattas av bygg- och 
miljönämnden. 

6.1 k) Ändring av gällande 
bygglov inom ramen för 
tidigare medgiven bruttoarea 
eller medgiven avvikelse från 
detaljplan eller 
områdesbestämmelser 

PBL 9 kap 2 § 1 st 
1 och 2 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt 
Stadsarkitekt 
Chef för byggenheten 

Ej avslag.  

Beslut fattas av bygg- och 
miljönämnden. 

6.1 l) Nybyggnad eller väsentlig 
ändring av upplag eller 
materialgårdar (p. 2) fasta 
cisterner (p. 4), samt murar 
och plank (p. 7) 

PBL 9 kap. 8 § 
första stycket 1 
och 16 kap. 7 § 
samt PBF 6 kap. 
1-2 §§ 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt 
Stadsarkitekt 
Chef för byggenheten 

Ej avslag.  

Beslut fattas av bygg- och 
miljönämnden. 
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 Ärendegrupp  Lagar m.m.  Delegat  Anmärkning  

6.1 m/ Uppsättande eller 
väsentlig ändring av skyltar 
eller ljusanordningar 

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

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt 
Stadsarkitekt 
Chef för byggenheten 

Ej avslag. 

 Beslut fattas av bygg- och 
miljönämnden. 

6.2 Beslut om rivningslov inom 
ramen för de föreskrifter som 
anges i 9 kap. 34 § PBL, dock 
ej rivning av byggnad som ur 
historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig 
synpunkt har större värde 
eller rivning som kräver 
beslut enligt annan 
författning 

PBL 9 kap 10 §  Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt 
Stadsarkitekt 
Chef för byggenheten 

Ej avslag.  

Beslut fattas av bygg- och 
miljönämnden. 

6.3 Beslut om marklov inom 
ramen för föreskrifterna i 9 
kap 35 § PBL 

PBL 9 kap 11-13 
§§ 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt 
Stadsarkitekt 
Chef för byggenheten 

Ej avslag.  

Beslut fattas av bygg- och 
miljönämnden. 

6.4 Bygglov för åtgärder som inte 
kräver lov 

PBL 9 kap 14 § Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt 
Stadsarkitekt 
Chef för byggenheten 

 

6.5 Beslut om villkorsbesked 
inom ramen för föreskrifterna 
i 9 kap 19 § 

PBL 9 kap 19 § Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt 
Stadsarkitekt 
Chef för byggenheten 

 

6.5 a Förelägga sökanden att 
avhjälpa bristerna i ansökan 
inom en viss tid. Om det inte 
följs, avvisa eller avgöra 
ärendet i befintligt skick 

PBL 9 kap 22 § Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt 
Stadsarkitekt 
Chef för byggenheten 

 

6.5.2 Beslut om att samordning 
enligt 9 kap 24 § 1 st ej ska 
ske, då särskilda skäl för det 
föreligger 

PBL 9 kap 24 § 1 
st 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt 
Stadsarkitekt 
Chef för byggenheten 

 

6.6 Beslut om att förlänga 
handläggningstiden för 
ärende om lov eller 
förhandsbesked i högst tio 
veckor utöver de ursprungliga 
tio veckorna 

PBL 9 kap. 27 § Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt 
Stadsarkitekt 
Chef för byggenheten 
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 Ärendegrupp  Lagar m.m.  Delegat  Anmärkning  

6.7 Beslut om tidsbegränsat 
bygg-lov inom ramen för 
före-skrifterna i 9 kap. 33 § 
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 

PBL 9 kap 33 § Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt 
Stadsarkitekt 
Chef för byggenheten 

 

 PBL 10 kap    

6.8 Beslut om att byggnadsverk 
får tas i bruk utan att 
slutbesked lämnats 

PBL 10 kap. 4 § Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt 
Stadsarkitekt 
Chef för byggenheten 

 

6.9 Beslut att utse ny kontroll-
ansvarig om en kontroll-
ansvarig har lämnat sitt 
uppdrag 

PBL 10 kap. 13 § Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt 
Stadsarkitekt 
Chef för byggenheten 

 

6.10 Beslut att det för rivnings-
åtgärder inte behövs någon 
kontrollplan 

PBL 10 kap. 18 § Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt 
Stadsarkitekt 
Chef för byggenheten 

 

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

PBL 10 kap. 22 § 
första stycket 1 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt 
Stadsarkitekt 
Chef för byggenheten 

 

6.12 Beslut att förelägga 
byggherren att ge in de 
ytterligare hand-lingar som 
behövs för prövnin-gen av 
frågan om startbesked om 
det enligt 10 kap. 14 § PBL 
inte behövs något tekniskt 
samråd 

PBL 10 kap. 22 § 
första stycket 2 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt 
Stadsarkitekt 
Chef för byggenheten 

 

6.13 Beslut att med startbesked 
godkänna att en åtgärd får 
påbörjas 

PBL 10 kap. 23-
24§§ 

  

6.13 a/ fastställa den kontrollplan 
som ska gälla med uppgift om 
vem eller vilka som är 
sakkunniga eller 
kontrollansvariga 

PBL 10 kap. 23-
24§§ 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt 
Stadsarkitekt 
Chef för byggenheten 
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 Ärendegrupp  Lagar m.m.  Delegat  Anmärkning  

6.13 b/ bestämma de villkor som 
behövs för att få påbörja 
åtgärden 

PBL 10 kap. 23-
24§§ 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt 
Stadsarkitekt 
Chef för byggenheten 

 

6.13 c/bestämma villkor och 
ungefärlig tidpunkt för 
utstakning som behövs 

PBL 10 kap. 23-
24§§ 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt 
Stadsarkitekt 
Chef för byggenheten 

 

6.13 d/ bestämma de handlingar 
som ska lämnas inför beslut 
om slutbesked ge de 
upplysningar om krav enligt 
annan lagstiftning som 
behövs 

PBL 10 kap. 23-
24§§ 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt 
Stadsarkitekt 
Chef för byggenheten 

 

6.14 Anmärkning i anslutning till 
arbetsplatsbesök/besiktning 
inom ramen för kommun-
styrelsens tillsynsarbete som 
innefattar för byggherren 
bindande föreskrift.  

PBL 10 kap. 27 § 
och 11 kap. 8 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt 
Stadsarkitekt 
Chef för byggenheten 

Föreläggande med påföljd 
(vite eller åtgärd) beslutas 
av bygg. och 
miljönämnden 

6.15 Beslut om kompletterande 
villkor för bygg- eller rivnings-
åtgärderna eller för 
kontrollen 

PBL 10 kap 29 § Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt 
Stadsarkitekt 
Chef för byggenheten 

 

6.16 Beslut om slutbesked respek-
tive om interimistiskt slut-
besked enligt föreskrifterna i 
10 kap. 34-17 §§ PBL 

PBL 10 kap. 34-
37 §§ 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt 
Stadsarkitekt 
Chef för byggenheten 

 

 PBL 11 kap    

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

PBL 11 kap. 7 §  Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt 
Stadsarkitekt 
Chef för byggenheten 

 

6.18 Beslut att av 
polismyndigheten begära det 
biträde som behövs för 
tillträde enligt 11 kap. 8 § PBL 

PBL 11 kap. 9 § Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt 
Stadsarkitekt 
Chef för byggenheten 
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6.19 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 § Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt 
Stadsarkitekt 
Chef för byggenheten 

 

6.20 Förelägga ägare av byggnads-
verk att inom viss tid ge syn-
punkter på övervägt uppdrag 
åt sakkunnig att utreda 
behovet av 
underhållsåtgärder och vem 
som ska betala kostnaderna 
för uppdraget 

PBL 11 kap. 18 § Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt 
Stadsarkitekt 
Chef för byggenheten 

 

6.21 Beslut om föreläggande (utan 
vite) mot ägare till byggnader 
som inte fullgör sina skyldig-
heter  

PBL 11 kap. 19-
20 §§  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt 
Stadsarkitekt 
Chef för byggenheten 

 

6.22 Beslut om förbud mot 
fortsatt arbete eller åtgärd 
(utan vite) 

PBL 11 kap. 30-
32 §§ 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt 
Stadsarkitekt 
Chef för byggenheten 

 

6.23 Beslut om förbud mot 
använd-ning av byggnadsverk 
om byggnadsverket har 
säkerhets-brister (utan vite) 

PBL 11 kap. 33 § 
1 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt 
Stadsarkitekt 
Chef för byggenheten 

 

6.24 Beslut om förbud mot 
användning av byggnadsverk, 
om det inte finns förutsätt-
ningar för att ge slutbesked 
(utan vite) 

PBL 11 kap. 33 § 
2 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt 
Stadsarkitekt 
Chef för byggenheten 

 

6.25 Beslut att annan funktions-
kontrollant ska utses, inom 
ramen för föreskrifterna i 11 
kap. 34 § PBL 

PBL 11 kap. 34 § Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt 
Stadsarkitekt 
Chef för byggenheten 

 

6.26 Beslut att entlediga kontroll-
ansvarig inom ramen för 
föreskrifterna i 10 kap. 11 och 
11 kap. 35 §§ PBL och, efter 
förslag av bygg-herren, 
besluta om en ny 
kontrollansvarig  

PBL 11 kap. 35 § Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt 
Stadsarkitekt 
Chef för byggenheten 
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6.27 Beslut att ansöka om hand-
räckning hos kronofogde-
myndigheten 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 § Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt 
Stadsarkitekt 
Chef för byggenheten 

 

 PBL 12 kap    

6.28 Beslut om avgifter i enskilda 
ärenden/fall med tillämpning 
av kommunens taxa för 
bygglov m.m 

 

PBL 12 kap. 8-11 
§§ och 
kommunens 
plan- och 
bygglov-taxa  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt 
Stadsarkitekt 
Chef för byggenheten 

 

 Plan- och byggförordningen 
m m 

   

6.29 Beslut om föreläggande (utan 
vite) mot ägare till byggnader 
som inte fullgör sina skyldig-
heter  

PBF 5 kap. 1-7 §§ 
och kap. 3 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt 
Stadsarkitekt 
Chef för byggenheten 

 

6.30 Beslut att, om en anmälan av 
anmälnings-pliktig 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  

PBF 6 kap. 10 §  Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt 
Stadsarkitekt 
Chef för byggenheten 

 

6.31 Beslut om särskild besiktning 
av hissar och andra 
motordrivna anordningar 

PBF  8 kap. 6 § Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt 
Stadsarkitekt 
Chef för byggenheten 

 

 Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd om 
Funktionskontroll av 
Ventilationssystem, OVK BFS 
2011:16, 4 § 

   

6.35 Beslut om senareläggning av 
besiktningstidpunkt inom 
ramen för föreskrifterna i 4 § 
(om det finns särskilda skäl) 

OVK BFS §4 Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt 
Stadsarkitekt 
Chef för byggenheten 
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 Boverkets byggregler, BBR    

6.36 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 Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt 
Stadsarkitekt 
Chef för byggenheten 

 

 Boverkets föreskrifter om 
tillämpning av europeiska 
konstruktionsstandarder 
(eurokoder) 

   

6.37 Beslut att medge mindre 
avvikelse från föreskrifterna 
om det finns särskilda skäl 
och byggnadsprojektet ändå 
kan antas bli tekniskt tillfreds-
ställande och det inte finns 
någon avsevärd olägenhet 
från annan synpunkt 

BFS 2010:28, EKS 
7, 2 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt 
Stadsarkitekt 
Chef för byggenheten 

 

 Fastighetsbildningslagen 
(1970:988) 

   

6.39 Företräda bygg- oxch 
miljönämden  vid samråd 
med lantmäteri-myndigheten 

FBL 4 kap. 25 § Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt 
Stadsarkitekt 
Chef för byggenheten 

 

6.40 Rätt att vid samråd begära att 
ärendet hänskjuts till bygg- 
och miljönämnden för 
prövning 

FBL 4 kap. 25-
25a §§ 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt 
Stadsarkitekt 
Chef för byggenheten 

 

6.41 Godkännande av förrättning, 
förrättningsbeslut eller gräns-
utmärkning 

FBL 15 kap. 11 § Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt 
Stadsarkitekt 
Chef för byggenheten 

 

 

 

 

 

 Anläggningslagen 
(1973:1149) 
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6.42 Företräda bygg- och 
miljönämnden vid samråd 
med lantmäteri-myndigheten 

AL 12 och 23 §§ Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt 
Stadsarkitekt 
Chef för byggenheten 

 

6.43 Godkännande av beslut eller 
åtgärd 

AL 30 § Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt 
Stadsarkitekt 
Chef för byggenheten 

 

 Ledningsrättslagen 
(1973:1144) 

   

6.44 Företräda bygg- och 
miljönämnden vid samråd 
med lantmäteri-myndigheten 

LL 21 § Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt 
Stadsarkitekt 
Chef för byggenheten 

 

6.45 Godkännande av beslut eller 
åtgärd 

LL 28 § Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt 
Stadsarkitekt 
Chef för byggenheten 

 

 Lagen (1998:814) och 
förordningen (1998:929) 
med särskilda bestämmelser 
om gaturenhållning och 
skyltning 

   

6.47 Avge yttrande till 
länsstyrelsen 

LGS 6,7,9 §§ Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt 
Stadsarkitekt 
Chef för byggenheten 

 

 Lag om bostads-
anpassningsbidrag mm 
(1992:1574) 

   

6.48 Prövning av bostads-
anpassningsbidrag 

 BAB-handläggare 
Stadsarkitekt 
Chef för byggenheten 
 

Ej avslag.  

Beslut fattas av bygg- och 
miljönämnden. 

 

 

 

 Lag (2014:227) om 
färdigställandeskydd 
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6.50 Beslut om att färdigställande-
skydd inte behövs 

FSF 2014:227 3 § Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsarkitekt 
Stadsarkitekt 
Chef för byggenheten 

 

7 Livsmedelslagstiftningen 
Frågor om godkännande och 
registrering av livsmedels- 
anläggning m m 

   

7.1 Besluta att fastställa 
provtagningspunkter samt 
frekvensen av normal 
respektive utvidgad kontroll 
av dricksvatten 

11 § 
dricksvatten-
föreskrifterna 
LIVSFS 2005:10 

Handläggare  

7.2 Besluta i ärenden om 
registrering av livsmedels-
anläggning 

Art 31.1 a och b, 
i EG-förordning 
882/2004 samt 
art. 6.2 i EG-
förordning 
852/2004, 23 § 
livsmedels-
förordningen 

Handläggare  

  Besluta i ärende om 
godkännande av livsmedels-
anläggning 

Art. 31.2c, EG-
förordning 
882/2004, 23 § 
livsmedels-
förordningen 

Handläggare  

7.4 Besluta i ärende om villkorat 
godkännande av livsmedels-
anläggning 

Art.32.2 d, EG-
förordning 
882/2004, 23 § 
livsmedels-
förordningen 

Handläggare  

7.5 Beslut i ärende om godkänn-
ande av anläggning för 
animaliska livsmedel 

Art.3.1 a, EG-
förordning 
854/2004 samt, 
art 60.3 EG-
förordning 
882/2004, 23 § 
livsmedels-
förordningen 

Handläggare  
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7.6 Beslut i ärende om villkorat 
godkännande av anläggning 
för animaliska livsmedel 

Art. 3.1 b, EG-
förordning 
854/2004 samt, 
art. 60.3 EG-
förordning 
882/2004, 23 § 
livsmedels-
förordningen 

Handläggare  

7.7 Besluta att tillfälligt upphäva 
godkännande av livsmedels-
anläggning 

Art 31.2 e, EG-
förordning 
882/2004, 24 § 
livsmedels-
förordningen 

Handläggare  

7.8 Besluta att permanent 
upphäva godkännande av 
anläggning när verksamheten 
upphört 

Art 31, EG-
förordning 
882/2004, art. 4, 
EG-förordning 
853/2004 

Handläggare  

 Åtgärder vid bristande efter-
levnad m.m. 

   

7.9 Meddela de förelägganden 
och förbud (utan vite) som 
behövs för att lagen, de 
föreskrifter och beslut som 
har meddelats med stöd av 
lagen, de EG-bestämm-elser 
som kompletteras av lagen 
och de beslut som har med-
delats med stöd av EG-
bestämmelserna ska följas. 

22 § 
livsmedelslagen 

Handläggare  

7.10 Besluta om skyldighet att 
genomgå läkarundersökning 

8 § livsmedels-
förordningen 

Handläggare  

7.11 Besluta att ta hand om en 
vara som a) har släppts ut på 
marknaden, i strid med 10 § 
livsmedelslagen eller de EG-
bestämmelser som komplet-
teras av lagen, eller b) avses 
med ett föreläggande eller 
ett förbud enligt 22 § om 
föreläggandet eller förbudet 
inte följs 

24 § 
livsmedelslagen 

Handläggare  
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7.12 Besluta att på ägarens 
bekostnad låta förstöra om-
händertagen vara eller varor 
som omfattas av ett förbud 
enligt föreskrifter meddelade 
med stöd av 6 § livsmedels-
lagen 

24 § 
livsmedelslagen 

Kontorschef 
Enhetschef 

 

7.13 Besluta om sanering eller 
andra åtgärder som anses 
vara nödvändiga för att se till 
att foder eller livsmedel är 
säkra eller att lagstiftningen 
följs. 

Art. 54.2 a, EG-
förordning 
882/2004 

Handläggare  

7.14 Besluta att begränsa eller 
förbjuda utsläppande av 
foder eller livsmedel på 
marknaden och import eller 
export av foder, livsmedel 
eller djur. 

Art 54.2 b, EG-
förordning 
882/2004 

Handläggare  

7.15 Besluta om att övervaka och 
vid behov beordra att foder 
eller livsmedel återkallas, 
dras tillbaka från marknaden 
och/eller destrueras. 

Art. 54.2 c, EG-
förordning 
882/2004 

Handläggare  

7.16 Besluta om tillstånd till att 
foder eller livsmedel används 
för andra ändamål än de som 
de ursprungligen var avsedda 
för. 

Art 54.2 d, EG-
förordning 
882/2004 

Handläggare  

7.17 Besluta om att tillfälligt 
avbryta driften av eller stänga 
hela eller delar av det 
berörda företaget under en 
lämplig tidsperiod 

Art 54.2 e, EG-
förordning 
882/2004 

Handläggare  

7.18 Besluta om åtgärder som 
avses i artikel 19 i EG-
förordning 882/2004 för 
sändningar från tredjeländer. 

Art 54.2 g, EG-
förordning 
882/2004 

Handläggare  

7.19 Besluta om andraåtgärder 
som anses vara motiverade. 

Art54.2 h, EG-
förordning 
882/2004 

Handläggare  

7.20 Besluta om rättelse på den 
felandes bekostnad. 

26 § 
livsmedelslagen 

Handläggare  
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7.21 Besluta om åtgärder som 
behövs för att spåra smitta 
och undanröja risk för smitt-
spridning efter underrättelse 
från smittskyddsläkaren om 
att smitta sprids eller 
misstänks spridas genom 
livsmedel. 

25 § 
livsmedelslagen 

Handläggare  

7.22 Besluta att beslut ska gälla 
även om det överklagas 

33 § 
livsmedelslagen 

Handläggare  

7.23 Besluta att begära hjälp av 
polismyndigheten för 
utövande av offentlig kontroll 
och verkställighet av beslut 

27 § 
livsmedelslagen 

Handläggare  

 Åtgärder vid bristande 
efterlevnad. Foder och 
animaliska biprodukter 

   

7.24 Meddela de förelägganden 
och förbud (utan vite) som, 
utöver vad som följer av de 
EG-bestämmelser som komp-
letteras av lagen, behövs för 
att lagen, de föreskrifter och 
beslut som meddelats med 
stöd av lagen samt de EG-
bestämm-elser som 
kompletteras av lagen ska 
följas. 

23 § lag om 
foder och 
animaliska 
biprodukter 

Handläggare  

7.25 Besluta att ta hand om en 
vara som 

 a) har släppts ut på mark-
naden, eller som uppenbart 
är avsedd att släppas ut på 
marknaden eller användas i 
strid med 7 och 8 §§, de före-
skrifter som meddelats med 
stöd av 9 eller 11 §§ eller de 
EG-bestämmelser som 
komplett-eras av lagen eller  

b) avses med ett 
föreläggande eller förbud 
enligt 23 § om föreläggandet 
eller förbudet inte följs. 

25 § första 
stycket lag om 
foder och 
animaliska 
biprodukter 

Handläggare  
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7.26 Beslut om att låta förstöra en 
vara på ägarens bekostnad. 

25 § andra 
stycket lag om 
foder och 
animaliska 
biprodukter 

Kontorschef 
Enhetschef 

 

7.27 Beslut om rättelse på den 
felandes bekostnad. 

26 § lag om 
foder och 
animaliska 
biprodukter 

Handläggare  

7.28 Besluta att beslut ska gälla 
även om det överklagas. 

33 § lag om 
foder och 
animaliska 
biprodukter 

Handläggare  

 Kontroll av import av foder 
och livsmedel från tredje 
land 

   

7.29 Besluta att omhänderta 
livsmedel eller foder från 
tredje land som inte 
överensstämmer med 
bestämmelserna i foder- eller 
livsmedels-lagstiftningen 
samt besluta att 

a) förordna om att 
fodret/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  

Art. 19.1, EG-
förordning 
882/2004 

Handläggare  

7.29 b) beträffande livsmedel eller 
foder som redan släppts ut på 
marknaden, förordna om att 
fodret/livsmedlet återkallas 
eller dras tillbaka från 
marknaden innan någon av 
de åtgärder som anges ovan 
vidtas 

Art. 19.1, EG-
förordning 
882/2004 

Handläggare  
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7.30 Besluta att omhänderta 
sändning i avvaktan på 
destruktion eller vidta andra 
lämpliga åtgärder som är 
nödvändiga för att skydda 
människors och djurs hälsa. 
Beträffande livsmedel av 
icke-animaliskt ursprung som 
är föremål för strängare 
kontroller i enlighet med art. 
15.5 och som inte 
kontrollerats eller hanterats i 
enlighet med art 17, se till att 
livsmedlet återkallas och 
omhändertas och att det 
därefter antingen destrueras 
eller återsänds i enlighet med 
art. 21. 

Art. 19.2, EG-
förordning 
882/2004 

Handläggare  

7.31 Besluta att omhänderta en 
sändning tills dess kontroll-
myndigheten erhållit resultat 
av offentlig kontroll vid 
misstanke om bristande 
efterlevnad m m. 

Art 18, EG-
förordning 
882/2004 

Handläggare  

 Kontroll vid handel med 
animaliska livsmedel inom 
den Europeiska unionen 

   

7.32 Besluta om anmälan för 
kontroll av sändning från 
annat EU-land. 

LIVSFS 2005:22, 
9 § 

Handläggare  

7.33 Besluta att utöka kontrollen 
av livsmedel från viss 
anläggning. 

LIVSFS 2005:22, 
9 § 

Handläggare  

7.34 Besluta om att sändning av 
livsmedel ska förstöras, 
återsändas eller hanteras på 
annat sätt. 

LIVSFS 2005:22, 
10 § 

Kontorschef 
Enhetschef 

 

 Avgifter    

7.35 Besluta om inplacering av 
livsmedelsföretag i avgifts-
klasser enligt fullmäktiges 
taxa för livsmedelskontroll. 

 Handläggare  
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7.36 Besluta om årlig 
kontrollavgift för 
livsmedelsanläggning enligt 
fullmäktiges taxa för livs-
medelskontroll. 

 Handläggare  

7.37 Besluta om avgift för 
godkännande av livsmedels-
anläggning enligt fullmäktiges 
taxa för livsmedelskontroll.  

 Handläggare  

7.38 Besluta om avgift för 
registrering av livsmedels-
anläggning enligt fullmäktiges 
taxa för livsmedelskontroll 

 Handläggare  

7.39 Besluta om avgift för extra 
offentlig kontroll av 
livsmedels-anläggning enligt 
fullmäktiges taxa för 
livsmedelskontroll 

 Handläggare  

7.40 Besluta om att sätta ner eller 
efterskänka en avgift om det 
finns särskilda skäl enligt 
fullmäktiges taxa för livs-
medelskontroll. 

 Handläggare  

8 Miljöärenden 
Miljökonsekvensbeskrivningar 
och annat beslutsunderlag 

   

8.1 Avge yttrande till 
länsstyrelsen i fråga om en 
verksamhet eller åtgärd kan 
antas medföra betydande 
miljöpåverkan 

 Handläggare  

8.2 Avge yttrande över miljö-
konsekvensbeskrivning som 
inte kungörs tillsammans 
med ansökan i ett mål eller 
ärende. 

6 kap 8 MB och 7 
§ förordningen 
om 
miljökonsekvens-
beskrivning 

Handläggare  

8.3 Avge yttrande till mark- och 
miljödomstol eller 
länsstyrelse i den s k 
kompletteringsremissen vid 
prövning av tillståndspliktig 
verksamhet. 

 

 

 Handläggare  
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 Miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd 

   

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

13 § 1 och 2 st 
förordning om 
miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Handläggare  

8.5 Besluta i ärende om tillstånd 
att ansluta vattentoalett till 
befintlig avloppsanordning 

13 § 1 och 2 st 
förordning om 
miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Handläggare  

8.6 Besluta om villkor som mark- 
och miljödomstol eller läns-
styrelse i beslut om tillstånd 
till miljöfarlig verksamhet 
överlåtit åt 
tillsynsmyndigheten att 
fastställa 

22 kap 25 § 3 st 
MB 

Handläggare  

8.7 Besluta i tillsynsärende 
angående miljöfarlig verk-
samhet och hälsoskydd. 

26 kap 9 § MB Handläggare  

8.8 Besluta att låta förstöra 
föremål av personlig natur 
och låta avliva sällskapsdjur 
som innehas av 
privatpersoner för att 
förhindra spridning av 
allvarlig smittsam sjukdom. 

9 kap 15 § MB Kontorschef 
Enhetschef 

 

8.9 Besluta att föreskriva att 
undersökning av verksamhet 
och dess verkningar i stället 
ska utförasav någon annan 
och att utse någon att göra 
sådan undersökning. 

26 kap 22 § 1 st 
3 meningen MB 

Kontorschef 
Enhetschef 

Max 10 000 kr 

8.10 Beslut om rättelse på den 
felandes bekostnad. 

26 kap 18 § MB Handläggare  

 Lokala föreskrifter    

8.11 Besluta i ärende om tillstånd 
att inrätta annan avloppsan-
ordning än till vilken vatten-
toalett är ansluten inom 
områden med detaljplan eller 
områdesbestämmelser. 

13 § 3 st 
förordning om 
miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Handläggare  
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8.12 Besluta i ärende om tillstånd 
att inrätta 
värmepumpsanläggning för 
utvinning av värme ur mark, 
ytvatten eller grundvatten. 

17 § 
förordningen om 
miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Handläggare  

8.13 Besluta i ärende om tillstånd 
att inom område med 
detaljplan hålla nötkreatur, 
häst, get, får eller svin, 
pälsdjur eller fjäderfä som 
inte är sällskapsdjur, orm. 

39 § 
förordningen om 
miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Handläggare  

8.14 Besluta i ärende om tillstånd 
eller dispens att sprida visst 
gödsel, slam eller annan 
orenlighet inom område med 
detaljplan eller intill sådant 
område. 

40 och 42 §§ 
förordning om 
miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Handläggare  

 Förorenade 
områden/Föroreningsskador 

   

8.15 Besluta i tillsynsärende 
angående vidtagande av 
åtgärder inom förorenade 
områden som avses i 10 kap 
MB. 

28 § 
förordningen om 
miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Handläggare  

8.16 Beslut i tillsynsärende 
angående vidtagande av 
åtgärder inom 
miljöriskområde. 

10 kap 12 § MB i 
dess lydelse till 
och med 2007-
07-31 samt 10 
kap 17 § MB i 
dess lydelse från 
och med 2007-
08-01 

Handläggare  

8.17 Besluta i tillsynsärende om 
ansvar för 
verksamhetsutövare eller den 
som annars är ansvarig att 
utreda föroreningar. 

10 kap 8 § 1 st 
MB i dess lydelse 
till och med 
2007-07-31 samt 
10 kap 2, 3, 4, 6, 
7, 9, 10 § MB i 
dess lydelse från 
och med 2007-
08-01 

Handläggare  
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8.18 Besluta i tillsynsärenden 
angående underrättelser om 
upptäckta föroreningar. 

10 kap 9 § MB i 
dess lydelse till 
och med 2007-
07-31 samt 10 
kap 11 § MB i 
dess lydelse från 
och med 2007-
08-01 

Handläggare  

8.19 Besluta i tillsynsärenden 
angående undersökningar av 
misstänkt förorenade 
områden. 

26 kap 22 § MB Handläggare  

8.20 Avge yttrande till 
länsstyrelsen om samråd 
avseende förklaring av 
område som miljörisk-
område. 

3 § förordning 
om 
miljöriskområde 

Handläggare  

 Jordbruk och annan 
verksamhet 

   

8.21 Besluta om dispens för 
stallgödselspridning enligt 
Statens Jordbruksverks före-
skrift om miljöhänsyn i jord-
bruket vad avser växtnäring. 

36 § Statens 
Jordbruksverks 
föreskrift om 
miljöhänsyn i 
jordbruket vad 
avser växtnäring 

Handläggare  

8.22 Besluta i ärende om dispens 
från regler angående 
spridning och lagring av 
gödsel. 

36 § förordning 
om miljöhänsyn i 
jordbruket 

Handläggare  

8.23 Besluta i ärenden gällande 
anmälan för samråd enligt 12 
kap 6 § MB. 

 Handläggare  

8.24 Besluta i tillsynsärenden 
enligt 12 kap MB. 

 Handläggare  

8.25 Avge yttrande till 
länsstyrelsen i ärende om 
dispens för djurhållning och 
gödsel-hantering. 

9 § förordningen 
om miljöhänsyn i 
jordbruket 

Handläggare  

8.26 Avge yttrande till 
länsstyrelsen om tillbyggnad 
eller nybyggnad av stall och 
ladugård. 

 Handläggare  
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8.27 Avge yttrande till 
länsstyrelsen eller 
skogsstyrelsen i ärende 
angående anmälan för 
samråd för 
verksamhet/åtgärd som 
väsentligt kan komma att 
ändra eller skada naturmiljön. 

12 kap 6 § MB Handläggare  

 Skydd av områden m m.    

8.28 Besluta i ärende om dispens 
från strandskyddsbestämm-
elserna. 

7 kap 13-18 och 
25-26 §§ MB 

Handläggare Ej avslag. 

Beslut fattas av bygg- och 
miljönämnden. 

8.29 Beslut i ärende om dispens 
från föreskrifter som 
kommunen meddelat för 
naturreservat, kulturreservat 
och naturminne. 

7 kap 7, 9 och 10 
§§ MB 

Handläggare  

8.30 Besluta i ärende om dispens 
från föreskrifter som 
kommunen meddelat för 
djur- och växtskyddsområde. 

9 § förordning 
om 
områdesskydd 

Handläggare  

8.31 Besluta i ärende om dispens 
från föreskrifter som 
kommunen meddelat för 
vattenskyddsområde. 

7 kap 22 § MB Handläggare  

8.32 Besluta i tillsynsärende 
angående åsidosättande av 
föreskrifter som gäller för 
områden som omfattas av 
skydd enligt 7 kap MB. 

7 kap MB Handläggare  

8.33 Besluta i tillsynsärende 
angående efterlevnad av 
strandskyddet. 

7 kap MB Handläggare Ej avslag. 

Beslut fattas av bygg- och 
miljönämnden. 

8.34 Besluta i tillsynsärende 
angående åsidosättande av 
föreskrifter som gäller enligt 
8 kap MB. 

8 kap MB Handläggare  

8.35 Besluta i tillsynsärenden 
angående skötsel av jord-
bruksmark enligt 7, 8 och 12 
kap MB. 

 

 

7, 8 och 12 kap 
MB 

Handläggare  
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 Vattenverksamhet    

8.36 Avge yttrande till 
länsstyrelsen och 
skogsstyrelsen angående 
vattenverksamhet enligt 11 
kap MB. 

 Bygg- och 
miljönämnden 

 

 Kemiskaprodukter och 
biotekniska organismer 

   

8.37 Besluta i ärende om tillstånd 
till spridning av kemiska 
bekämpningsmedel. 

14 § SNFS 1997:2 Handläggare  

8.38 Besluta i tillsynsärenen 
angående kemiska produkter 
och biotekniska organismer. 

 Handläggare  

8.39 Avge yttrande till Kemikalie-
inspektionen och 
länsstyrelsen i 
tillståndsärenden och övriga 
ärenden där yttrande begärs 
avseende kemiska produkter 
eller biotekniska organismer. 

 Bygg- och 
miljönämnden 

 

 Kosmetiska och hygieniska 
produkter 

   

8.40 Meddela förelägganden och 
förbud i tillsynsärenden 
gällande kosmetiska och 
hygieniska produkter. 

 Handläggare  

 Avfall och producentansvar    

8.41 Besluta i ärende om 
dispens/tillstånd att själv 
återvinna och bortskaffa 
avfall. 

15 kap 18 § 3 
och 4 st MB 

Handläggare  

8.42 Besluta om dispens eller 
undantag från bestämmelser 
i lokal renhållningsordning. 

 Handläggare  

8.43 Besluta i tillsynsärende att 
den som är ansvarig för ned-
skräpning ska iordningställa 
platsen och vidta lämpliga 
förebyggande åtgärder. 

15 kap 30 § MB Handläggare  

8.44 Besluta i övriga 
tillsynsärenden enligt 15 kap 
MB. 

 Handläggare  
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8.45 Avge yttrande till 
länsstyrelsen i ärende om 
tillstånd till yrkes-mässig 
transport av avfall inklusive 
farligt avfall. 

26 § avfalls-
förordning 

Handläggare  

 Bilskrotning    

8.46 Avge yttrande till 
länsstyrelsen om 
auktorisation av bilskrot-
ningsverksamhet. 

6 § bilskrotnings-
förordningen 

Handläggare  

8.47 Besluta i tillsynsärenden  Handläggare  

 Miljösanktionsavgifter    

8.48 Besluta om 
miljösanktionsavgift om högst 
5000 kr. 

30 kap 3 § MB 
och 
förordningen om 
miljösanktions-
avgifter 

Handläggare  

8.49 Besluta om miljösanktions-
avgifter över 5000 kr. 

 Bygg- och 
miljönämnden 

 

 Avgifter    

8.50 Besluta att verksamhet ska 
hänföras till viss avgiftsklass 
och betala en årlig avgift 
enligt kommunfullmäktiges 
taxa för prövning och tillsyn 
enligt MB. 

 Handläggare  

8.51 Besluta att påföra timavgift 
eller handläggningsavgift 
enligt kommunfullmäktiges 
taxa för prövning och tillsyn. 

 Handläggare  

8.52 Besluta att sätta ned eller 
efterskänka avgift enligt 
kommunfullmäktiges taxa för 
prövning och tillsyn enligt 
MB. 

 Handläggare  

 Ombud i mark- och 
miljödomstol 

   

8.53 Behörighet att företräda 
bygg- och miljönämnden  
som ombud i mark- och 
miljödomstol. 

 Kontorsschef 
Enhetschef 
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 Lagen (1998:814) med 
särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och 
skyltning 

   

8.54 Besluta i tillsynsärenden om 
renhållning som avses i 4 § 
lagen med särskilda bestäm-
melser om gaturenhållning 
och skyltning. 

12 § lagen med 
särskilda 
bestäm-melser 
om gatu-
renhållning och 
skyltning 

Handläggare  

 Strålskyddslagen (1998:220)    

8.55 Besluta i tillsynsärende. 32 §  Handläggare  

8.56 Besluta att påföra timavgift 
enligt kommunfullmäktiges 
taxa för prövning och tillsyn 
enligt strålskyddslagen. 

 Handläggare  

8.57 Besluta att sätta ned eller 
efterskänka avgift enligt 
kommunfullmäktiges taxa för 
prövning och tillsyn enligt 
strålskyddslagen. 

 Handläggare  

 Förordning (1988:372) om 
bidrag till åtgärder mot 
radon i egnahem 

   

8.58 Avge yttrande till 
länsstyrelsen om ansökan om 
radonbidrag. 

 Handläggare  

 Lag (2005:1248) om 
skyldighet att tillhandahålla 
förnybara drivmedel 

   

8.59 Besluta i tillsynsärende 
gällande förnybara drivmedel 
och vid behov besluta att 
beslutet ska gälla 
omedelbart. 

6 § lag om 
skyldighet att 
tillhandahåla 
förnybara 
drivmedel 

Handläggare  

 Ordningslagen (1993:1617)    

8.60 Avge yttrande till 
polismyndigheten. 

 Handläggare  

 Lag om viten (1985:206)    

8.61 Ansöka om utdömande av 
fastställt vite. 

 Kontorschef 
Enhetschef 

 

 Yttranden    
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8.62 Yttrande till mark- och 
miljödomstol eller 
länsstyrelse om tillstånd till 
miljöfarlig verksamhet enligt 
9 kap MB. 

 Bygg- och 
miljönämnden 

 

8.63 Yttrande angående översikts-
planer, detaljplaner, 
områdesbestämmelser och 
förhandsbesked, som inte 
särskilt delegerats till annan. 

 Bygg- och 
miljönämnden 

 

9 Alkohollagen (2010:1622)    

9.1 Beslut om bifall på ansökan  

- Till allmänhet 

- Till slutna sällskap 

8 kap 2, 4, 6, 7, 
14 §§  

Handläggare  

9.2 Beslut om avslag på ansökan  

- Till allmänhet 

- Till slutna sällskap 

8 kap 2, 4, 6, 7, 
14 §§  

Enhetschef  

9.3 Beslut om avslag på ansökan 
om sökanden vid tre tillfällen 
inte fått godkänt resultat på 
kunskapsprovet 

8 kap 2, 4 § Handläggare  

9.4 Godkänna 
anmälningsärenden 

8 kap 4, 6, 7 §§ 

9 kap 11, 12 §§  

Handläggare  

9.5 Beslut att avvisa ansökan, 
inleda och avsluta/avskriva 
ärenden  

8 kap 2 § och 
samt  

9 kap 2 §  

Handläggare  

9.6 Beslut om förbud att sälja 
folköl 

9 kap 19 §  Bygg- och 
miljönämnden 

 

9.7 Beslut om återkallelse av 
tillstånd på egen begäran 
eller upphörande av 
verksamhet för den som 
innehar tillstånd 

9 kap 18 § 1 p  Handläggare  

9.8 Beslut om återkallelse av 
serveringstillstånd 

- Till allmänhet 

- Till slutet sällskap 

9 kap 18 § 2-3 p  Bygg- och 
miljönämnden 

 

9.9 Beslut om att meddela 
tillståndsinnehavare varning 

9 kap 17 §  Enhetschef  
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9.10 Beslut om att meddela 
tillståndsinnehavare erinran 

9 kap 17 §  Handläggare  

9.11 Anmälan om brottsmisstanke 
eller överlämnande av 
utredning till polis- eller 
åklagarmyndighet 

9 kap 8 § 
alkohollagen 

6 § förvaltnings-
lagen 

Handläggare  

9.12 Avge yttrande till annan 
myndighet samt lämna och 
inhämta handlingar 

9 kap 8,11,13,14 
§ § och  

6 § förvaltnings-
lagen 

Handläggare  

9.13 Begäran om polisbiträde  9 kap 9 §  Enhetschef  

9.14 Beslut att avvisa överklagan 
som ej inkommit i rätt tid 

10 kap 1 § 
alkohollagen och 
24 § 
förvaltningslagen 

Handläggare  

9.15 Överklagan till 
förvaltningsrätt, kammarrätt 
och högsta 
förvaltningsdomstolen 

10 kap 1 §  Delegaten som fattat 
det ursprungliga 
beslutet 

 

9.16 Besluta att påföra avgift 
enligt kommunfullmäktiges 
taxa för prövning och tillsyn 
enligt tobakslagen 

 Handläggare  

9.17 Besluta att sätta ned eller 
efterskänka avgift enligt 
kommunfullmäktiges taxa för 
tillstånd och tillsyn enligt 
alkohollagen 

 Handläggare  

9.18 Beslut om riktlinjer för 
serveringstillstånd 

 Bygg- och 
miljönämnden 

 

9.19 Besluta om tillsynsplaner 9 kap 2 § Bygg- och 
miljönämnden 

 

 Spellagen (2018:1138)    

11.1 Yttranden till 
Spelinspektionen 

 Handläggare  

 Lag om tobak och liknande 
produkter (2018:2088) 

   

12.1 Beviljande av tillstånd att 
bedriva detaljhandel eller 
partihandel med tobaksvaror 

5 kap 3 § Handläggare  
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12.2 Meddelande av villkor för 
detaljhandelstillstånd samt  

partihandelstillstånd 

5 kap 3 § Handläggare  

12.3 Avslå ansökan om tillstånd att 
bedriva detaljhandel eller 
partihandel med tobaksvaror 

5 kap 3 § Enhetschef  

12.4 Återkallelse av tobakstillstånd       
på tillståndshavarens begäran 

7 kap 10 § p 1 Handläggare  

12.5 Återkallelse av tobakstillstånd      
på grund av att den 
tillståndspliktiga 
försäljningsverksamheten    
upphört 

7 kap 10 § p 1 Handläggare  

12.6 Återkallelse av tobakstillstånd        
på grund av att nytt tobaks- 
tillstånd meddelats för samma 
försäljningsställe 

7 kap 10 § p 1 Handläggare  

12.7 Återkallelse av tobakstillstånd         
övriga fall 

7 kap 10 § p 2-4 Bygg- och 
miljönämnden 

 

12.8 Beslut om varning 7 kap 11 § Enhetschef  

12.9 Beslut om förbud att sälja 
elektroniska cigaretter och 
påfyllnadsbehållare 

7 kap 13 § Bygg- och 
miljönämnden 

 

12.10 Infordra uppgifter som 
behövs för 
tillsynsverksamheten 

7 kap 17 § Handläggare  

12.11 Begära tillträde till lokaler 
med mera för undersökning 

7 kap 18 § Handläggare  

12.13 Begära handräckning från 
polis 

7 kap 19 § Handläggare  

12.14 Beslut om kontrollköp 7 kap 22 § Handläggare  

12.15 Nedsättning av avgifter i vissa 
fall 

8 kap 1-2 § Enhetschef  

12.16 Avskriva ärende samt beslut i 
ärende som inte föranleder 
sanktion 

 Handläggare  
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12.17 Meddela föreläggande och      
förbud utan eller med vite upp    
till 10.000 kr 

 Enhetschef  

12.18 Meddela föreläggande och      
förbud utan eller med vite över    
10.000 kr 

 Bygg- och 
miljönämnden 

 

12.19 Överklaga dom från 
förvaltningsrätten 

9 kap 1 § Enhetschef  

12.20 Överklaga dom från kammar-
rätten 

9 kap 1 § Bygg- och 
miljönämnden 

 

12.21 Omprövning av beslut efter 
överklagande av motpart  

 Bygg- och 
miljönämnden 

 

12.22 Yttrande till förvaltningsrätt      
eller kammarrätt med anledning  
överklagande när yttrandet      
ligger i linje med det        
överklagade beslutet 

9 kap 1 § Enhetschef  

12.23 Yttrande i övriga fall 9 kap 1 § Enhetschef  

12.24 Övergripande riktlinjer  Bygg- och 
miljönämnden 

 

12.25 Framställan till 
kommunfullmäktige gällande 
avgifter för tillstånd och tillsyn 

8 kap 1 § Bygg- och 
miljönämnden 

 

12.26 Göra polisanmälan vid        
misstanke om brott mot Lag       
om tobak och liknande        
produkter (2018:2088) 

 Handläggare 

 

 

12.27 Beslut att förlänga 
handläggningstiden med högst f  
månader, när det är          
nödvändigt på grund av     
utredning 

4 kap 1 § 
förordning 
(2019:223) om 
tobak och 
liknande 
produkter 

Enhetschef 
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12.28 Beslut med anledning av      
anmälan om förändrad    
verksamhet när tillstånds-    
havaren avlidit eller fått    
förvaltare enligt 11 kap 7 § 
föräldrabalken med uppdrag     
som omfattar rörelsen  

5 kap 8 § 

8 kap 2 § 

Handläggare 

 

 

12.29 Beslut om begäran av 
upplysningar, handlingar, 
varuprover och liknande som 
behövs för myndighetens         
tillsyn 

7 kap 17 § Handläggare  

12.30 Beslut om uppräkning av taxor i 
enlighet med Kommun-
fullmäktiges bemyndigande 

 Bygg- och 
miljönämnden 

 

13 

 

Lag (2022:1257) om 
tobaksfria nikotinprodukter 

   

13.1 Handläggning av anmälan om 
försäljning av tobaksfria 
nikotinprodukter 

17 § Handläggare  

13.2 Genomföra tillsyn på eller i 
anslutning till fysiska 
försäljningsställen 

24 § Handläggare  

13.3 Genomföra tillsyn gällande 
anmälan om försäljning, 
egenkontroll och ålderskrav 

25 § Handläggare  

13.4 Beslut om föreläggande eller 
förbud utan vite 

28 § Handläggare  

13.5 Beslut om försäljningsförbud 
eller varning. 

Ett förbud får meddelas för 
en tid av högst sex månader 

29 § Enhetschef  

13.6 Beslut om föreläggande eller 
förbud med vite upp till  
10 000 kr 

31 § Enhetschef  

13.7 Beslut om föreläggande eller 
förbud med vite över  
10 000 kr 

31 § Bygg- och 
miljönämnden 
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 Ärendegrupp  Lagar m.m.  Delegat  Anmärkning  

13.8 Begäran om upplysningar, 
handlingar, varuprover och 
liknande 

32 § Handläggare  

13.9 Begäran om tillträde till 
områden, lokaler och andra 
utrymmen som berörs av 
denna lag eller anslutande 
föreskrifter och får där göra 
undersökningar och ta 
prover. 
För uttagna prover betalas 
inte ersättning 

33 § Handläggare  

13.10 Begäran om 
polishandräckning som 
behövs vid tillämpning av  
33 § Lag (2022:1257) om 
tobaksfria nikotinprodukter 

34 § Enhetschef Efter avstämning med 
nämndens ordförande 

13.11 Inhämta och/eller lämna 
uppgifter till andra 
tillsynsmyndigheter 

35-36 §§ Handläggare  

13.12 Genomföra kontrollköp 37-38 §§ Handläggare  

13.13 Beslut om att ta ut avgift för 
kommunens tillsyn 

40 § Handläggare  

13.14 Beslut om nedsättning av 
avgift i vissa fall 

40 § Enhetschef  





  

DELEGATIONSORDNING 
 
 
  

SALA KOMMUN 
Växel: 0224-74 70 00 | E-post: kommun.info@sala.se |  Postadress: Box 304, 733 25 Sala 
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