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DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN
Bestämmelserna i denna delegationsordning är fastställda av miljö- och samhällsnämnden enligt
beslut den 15 januari 2003, § 5 att gälla från och med den 1 januari 2003. Tillägg och ändringar
av bestämmelserna i denna delegationsordning framgår av försättsbladet.
Miljö- och samhällsnämnden har under de förutsättningar som anges i 6 kap 33-38 §§ kommunallagen rätt att delegera beslutanderätt i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Den
som erhåller delegation kallas delegat. Ärenden av följande slag får aldrig delegeras;
•
•
•
•
•

ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt,
ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, och
vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.

Beslut som fattats med stöd av denna delegationsordning ska anmälas månadsvis vid nästkommande nämndsammanträde.
Förvaltningschef medges rätt att vidaredelegera egen delegation. Beslut delegerade från förvaltningschef ska anmälas till densamme.
Vid förvaltningschefens frånvaro blir biträdande förvaltningschef automatiskt ersättare.
Beslut från nämnd eller delegat kan överklagas med laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär.
Beslut enligt kommunallagen överklagas med laglighetsprövning och beslut enligt speciallagstiftning överklagas med förvaltningsbesvär.
Ärenden som utgör ren verkställighet är inte delegationsärenden. Utmärkande för de senare är
att de har ett klart drag av självständig bedömning och besluten kan oftast överklagas. Beslut
som utgör verkställighet är t ex sådana som avser beredning av ärenden exempelvis i ett utskott
eller i en ordförandeberedning. Beslut som följer direkt av författning eller avtal, t ex beviljande
av semester eller föräldraledighet, är inte heller delegationsärenden. Andra ärenden som brukar
räknas som verkställighet är t ex debitering av avgift enligt fastställd taxa, svar på skrivelser,
ärenden där nämnden har tagit normer och riktlinjer samt direktupphandling och försäljning av
lös egendom vars värde inte överstiger tre basbelopp.
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Miljö- och samhällsnämndens delegationsbestämmelser har reviderats enligt nedan
Den 19 februari 2003, § 33
den 28 maj 2003, § 148
den 15 december 2004, § 325
den 27 april 2005, § 101,
den 23 november 2005, § 276,
den 22 februari 2006, § 38,
den 16 oktober 2006, § 260,
den 15 november 2006, § 295,
den 24 januari 2007, § 5,
den 17 oktober 2007, § 283,
den 26 mars 2008, § 85,
den 17 december 2008, § 400,
den 27 januari 2009, § 5,
den 24 februari 2010, § 40
den 24 mars 2010, § 88,
den 22 september 2010, § 270,
den 15 december 2010, § 376,
den 26 januari 2011, § 6,
den 20 april 2011, § 104 (ny plan- och bygglag),
den 14 december 2011, § 322,
den 26 januari 2012, § 6,
den 28 augusti 2014, § 224,
den 24 september 2014, § 257,
den 11 november 2014, § 292,
den 17 december 2014, § 323,
den 25 maj 2016, § 155,
den 30 augusti 2017, § 227

2

Reviderad 2017-08-30, § 227

Ärende

Delegat

Ersättare

Lagrum

Ordförande

v ordförande
annan ledamot i
nämnden

Kommunallagen 6
kap 36 §

ALLMÄNT
A BRÅDSKANDE ÄRENDE
1 Fatta beslut i ärenden som är så
brådskande att nämndens
avgörande inte kan avvaktas
B ORGANISATION
1 Organisatoriska förändringar
inom budget som inte medför
förändring av mål och/eller
inriktning

Förvaltningschef
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Ärende

Delegat

Ersättare

C ANSTÄLLNING
1 Beslut om inrättande,
indragning, förändring av
tjänster
inom budget exklusive
förvaltningschef

Förvaltn chef

2 Tidsbegränsad anställning upp
till 6 månader
– avdelningschef, stab
– övrig personal

Förvaltningschef
Avdelningschef

3 Tidsbegränsad anställning
längre än 6 månader
– avdelningschef, stab
– övrig personal

Förvaltningschef
Avdelningschef

Förvaltningschef

4 Tillsvidareanställning
– avdelningschef, stab
– övrig personal

Förvaltningschef
Avdelningschef

Förvaltningschef

5 Kvarstående i anställning efter
uppnådd pensionsålder

Förvaltningschef

6 Uppsägning eller avskedande
av personal från arbetsgivarens
sida samt förflyttning och
omplacering av personal inom
förvaltningen, med undantag av
tjänsten som förvaltningschef

Respektive chef

7 Omreglering av anställning pga
icke tidbegränsad
sjukersättning enligt AB § 28

Förvaltningschef

8 Förbud mot bisyssla

Förvaltningschef

9 Avstängning från tjänstgöring
enligt § 10 Allmänna
bestämmelser (AB)
mom. 2, 3, 5 och 6

Förvaltningschef

Avstängning enligt § 10 mom. 1
och 4 är verkställighet
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Förvaltningschef

Lagrum
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Ärende

Delegat

Ersättare

10 Disciplinpåföljd enligt gällande
kollektivavtal – skriftlig
varning

Förvaltningschef

11 Omplacering eller
stadigvarande förflyttning inom
nämnden i enlighet med
gällande kollektivavtal

Förvaltningschef

12 Ansökan om tjänstekort

Administratör

Förvaltningschef

Ordförande Msn
Förvaltningschef

Vice ordförande

2 Lokala tvisteförhandlingar
inom nämndens verksamhetsområde

Förvaltningschef

Kommundirektör

3 Övriga anställningsförmåner
som inte är reglerad i lag eller
avtal

Förvaltningschef

Kommundirektör

Förvaltningschef
Avdelningschef

Förvaltningschef

D ANSTÄLLNINGSFÖRMÅNER
M.M
1 Teckna kollektivavtal med
personalorganisation inom
nämndens verksamhetsområde
- förvaltningschef
– förvaltningsövergripande

4 Bibehållen lön/del av lön
i samband med ledighet för att
genomgå utbildning (AB § 26)
– avdelningschef, stab
– övrig personal
5 Tjänsteresor
vid utrikes resa (ej Norge) eller
som varar mer än tre dagar

Förvaltningschef

6 Deltagande i kurser,
konferenser och dylikt för
förtroendevalda

Ordförande
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Vice Ordförande

Lagrum
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Ärende

Delegat

Ersättare

E EKONOMI
Upphandling av varor och
tjänster
Varor för högst tre basbelopp och
kvalificerade tjänster för högst tre
basbelopp räknas som
verkställighet
1 Upphandling av varor, tjänster
och intellektuella (kvalificerade)
tjänster enligt kommunens
upphandlingspolicy
inom investeringsbudget
– t o m 3 basbelopp
– 3 t o m 10 basbelopp

Avdelningschef
Förvaltningschef

2 Upphandling av varor, tjänster
och intellektuella (kvalificerade)
tjänster enligt kommunens
upphandlingspolicy
inom driftbudget
- t o m 3 basbelopp
- 4 t o m 10 basbelopp
3 Yttrande över överprövning av
tilldelningsbeslut i
upphandlingsärende
4 Avbrytande av upphandling för
nämndens räkning
- gjord av samhällsbyggnad
- gjord av det gemensamma
upphandlingskontoret
5 Försäljning av lös egendom
(1 basbelopp och därunder räknas
som verkställighet)
6 Igångsättning av
investeringsprojekt
– t o m 3 basbelopp
– 4 - 10 basbelopp

Avdelningschef
Förvaltningschef
Förvaltningschef

Förvaltningschef
Upphandlingschef

Förvaltningschef
serviceförv

Förvaltningschef

Gatuchef
Förvaltningschef
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Förvaltningschef

Lagrum
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Ärende

Delegat

Ersättare

7 Omdisponering av anslag
avseende driftbudget

Förvaltningschef

8 Avskrivning av fordran
med högst ett basbelopp

Avdelningschef

Förvaltningschef

9 Försäljning av tjänster
enligt kommunfullmäktiges och
miljö- och samhällsnämndens
riktlinjer inom resp
avd/verksamhet

Avdelningschef
Stadsingenjör
Mätningsingenjör

Förvaltningschef

10 Representation/uppvaktningar
per tillfälle
(belopp under 3 000 kronor
räknas som verkställighet)
- 3 000 - 10 000 kronor
- 10 000 - 50 000 kronor
- över 50 000 kronor

Avdelningschef
Förvaltningschef
Ordförande
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Delegat

Ersättare

1 Gallring av handlingar som ej
är upptagna i dokumenthanteringsplan

Nämndsekreterare

Förvaltningschef

2 Avslag på begäran att få ta del
av allmän handling eller beslut
att lämna ut handling med
förbehåll som inskränker
sökandens rätt att yppa dess
innehåll

Förvaltningschef

3 Arkivansvar

Förvaltningschef

4 Avtal med
personuppgiftsbiträde om
behandling av personuppgifter
för nämndens räkning

Förvaltningschef

5 Framställningar, beslut och
yttranden som inte är av
principiell art eller av större
ekonomisk betydelse

Förvaltningschef

6 Yttrande över överklagade
delegationsbeslut

Utsedd delegat

7 Överklaga beslut och domar
som innefattar ändring av beslut
som fattats med stöd av
delegation

Förvaltningschef

8 Avvisning av för sent
inkommet överklagande
förutsatt att omprövning av
beslutet inte skall ske

Nämndsekreterare

Förvaltningschef

9 Avge yttrande till
polismyndighet beträffande
tillstånd för störande nattarbete

Trafiking i samråd
med miljö och
hälsa

Gatuchef

Ärende

Lagrum

F ÖVRIGA ÄRENDEN

7

Tryckfrihetsförordn
ingen 2 kap 14-15
§
Offentlighet- och
sekretesslagen 6
kap 3 §

Förvaltningschef

plan- och bygglagen 13 kap 3 § 2:a
st samt 24 § förvaltningslagen
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Ärende

Delegat

Ersättare

10 Beslut att utse ombud att föra
nämndens talan inför domstol och
andra myndigheter
11 Ansöka hos domstol respektive
förvaltningsrätt om utdömande
av vite där beslut fattats på
delegation

Ordförande

Förvaltningschef Kommunallagen 6
kap 6 §

Avdelningschef

12 Besluta att delgivning i ett
ärende ska ske genom
kungörelsedelgivning

Avdelningschef

Förvaltningschef Viteslagen 6 §
miljöbalken 21 kap
1 § tredje stycket 8
plan- och bygglagen 11 kap 37 §
Förvaltningschef Delgivningslagen
47-50 §§
Delgivningsförordningen 19-20 §§
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PLAN – OCH BYGGNADSVÄSENDET
Gemensamma bestämmelser för delegeringen
Delegeringen innefattar rätt
att om en ansökan om bygglov, marklov, rivningslov eller förhandsbesked är ofullständig, förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom viss tid vid äventyr att ansökan kan komma att avvisas eller att avgöras i befintligt skick (9 kap 21 § första stycket PBL)
att avvisa en ansökan som trots föreläggande enligt 9 kap 21 § första stycket PBL är så ofullständig att den inte kan prövas i sak (9 kap 21 § andra stycket PBL)
att besluta om rättelse/omprövning av beslut som delegaten fattat enligt de förutsättningar som
anges i 26 respektive 27 § förvaltningslagen
att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av beslut som delegaten själv
fattat
Delegeringen avser inte befogenhet att avslå en framställning eller ansökan eller att avgöra
ärende som är av stor vikt eller har principiell betydelse.
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Ärende

Delegat

Ersättare

Plan- och bygglagen

PLAN – OCH BYGGLAGEN

PBL 9 kap 2 § första
stycket 1 och 2 (inom ramen för de föreskrifter och
riktlinjer som anges i 9
kap 30-32 §§)
Här regleras generellt när
bygglov behövs beträffande byggnader. I 9 kap
31-32 §§ behandlas bl a
mindre avvikelse från detaljplan

G 1 Bygglov – bifall av ansökningar

1.1 Inom detaljplanelagt område

Lagrum

Bygglovhandläggare
byggnadsinsp

Stadsarkitekt

PBL 9 kap 2 § första
stycket 1

Bygglov1.2 Utanför detaljplanelat område
samt inom områden med områhandläggare
desbestämmelser uppföra byggbyggnadsinsp
nader
- Inom ramen för de villkor som
bestämts i bindande förhandsbesked, eller
- om byggnaden kompletterar
befintlig anläggning eller
verksamhet, eller
- i enlighet med områdesbestämmelser
- om byggnaden ersätter likvärdig befintlig byggnad på
samma plats och med samma
användningssätt

Stadsarkitekt

PBL 9 kap 2 § första
stycket 1

- uppföra byggnader utom visst
område i centrala Östersund och
Frösön enligt bilagd markerad
karta
- uppföra byggnader inom Tallbacken och Jägarvallen. Mindre
avvikelser tillåts.
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Ärende

Delegat

Ersättare

Lagrum

Bygglovhandläggare
byggnadsinsp
bygglovtekn

Stadsarkitekt

PBL 9 kap 2 § första
stycket 1

1.4 Inom detaljplanelagt eller utanför Bygglovdetaljplanelagt område samt inom handläggare
områden med områdesbestämmel- byggnadsinsp
ser
- uppföra tillbyggnader

Stadsarkitekt

PBL 9 kap 2 § första
stycket 2

1.5 Inom detaljplanelagt område

Bygglovhandläggare
byggnadsinsp

Stadsarkitekt

PBL 9 kap 2 § första
stycket 3

1.6 Inom detaljplanelagt eller utanför Bygglovdetaljplanelagt område samt inom handläggare
områden med områdesbestämmel- byggnadsinsp
ser
- utföra sådan ändring att ny bostad eller ny lokal för handel,
hantverk eller industri inreds

Stadsarkitekt

PBL 9 kap 2 § första
stycket 3

1.7 Inom detaljplanelagt eller utanför Bygglovdetaljplanelagt område samt inom handläggare
områden med områdesbestämmel- byggnadsinsp
ser
- ändra meddelat lov i huvudsak
inom ramen för tidigare medgiven
bruttoarea, användningssätt eller
medgiven mindre avvikelse från
detaljplan, fastighetsplan eller
områdesbestämmelser

Stadsarkitekt

PBL 9 kap 2 § första
stycket 1-3

1.3 Inom detaljplanelagt eller utanför
detaljplanelagt område samt inom
områden med områdesbestämmelser
- uppföra enklare byggnader
som transformatorstation, förråd, garage, sophus etc

- ändra användning i överensstämmelse med detaljplan
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Ärende

Delegat

Ersättare

Lagrum

2.1 Anordna upplag eller materialgårdar

Bygglovhandläggare
byggnadsinsp

Stadsarkitekt

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

2.2 Inrätta fasta cisterner eller andra
fasta anläggningar för kemiska
produkter, som är hälso- eller miljöfarliga och för varor som kan
medföra brand eller andra olyckshändelser

Bygglovhandläggare
byggnadsinsp
Bygglovtekniker

Stadsarkitekt

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

2.3 Uppföra radio- eller telemaster eller torn utom visst område i centrala Östersund och Frösön enligt
bilagd markerad karta

Bygglovhandläggare
byggnadsinsp

Stadsarkitekt

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

2.4 Uppföra murar och plank

Bygglovhandläggare
byggnadsinsp

Stadsarkitekt

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

2.5 Anordna parkeringsplatser utomhus

Bygglovhandläggare
byggnadsinsp

Stadsarkitekt

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

2.6 Väsentligt ändra anläggningar

Bygglovhandläggare
byggnadsinsp

Stadsarkitekt

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

3.1 Färga om byggnader eller byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial samt att göra sådana
andra ändringar av byggnader
som avsevärt påverkar deras yttre
utseende

Bygglovhandläggare
byggnadsinsp

Stadsarkitekt

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

3.2 Sätta upp eller väsentligt ändra
skyltar eller ljusanordningar

Bygglovhandläggare
byggnadsinsp

Stadsarkitekt

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

G 2 Bygglov – bifall av ansökningar
om – för områden inom och
utom detaljplan

G 3 Särskilda bestämmelser för områden med detaljplan - bifall av
ansökningar om
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Ärende

Delegat

Ersättare

Lagrum

Bygglovhandläggar
byggnadsinsp

Stadsarkitekt

PBL 9 kap10§

Bygglovhandläggare
byggnadsinsp

Stadsarkitekt

PBL 9 kap 11-13§§

Bygglov5.1 Tidsbegränsat bygglov:
a. sommartältsförsäljning, utehandläggare
serveringar och liknande enkla byggnadsinsp
anordningar
b. tillfälliga mobila livsmedelsanläggningar
c. ändrad användning i längst två
år
d. uppföra enklare byggnader
som förråd, sophus etc

Stadsarkitekt

PBL 9 kap 33§

G 4 Åtgärder som kräver rivningslov eller marklov – bifall av ansökningar om
4.1 Inom detaljplanelagt område eller
utanför detaljplandelat område
-

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.

4.2 Inom detaljplanelagt område
-

marklov inom ramen för föreskrifterna i 9 kap 35§ PBL

G 5 Tidsbegränsat/periodiskt bygglov – inom och utom detaljplanelagt område

Villkor vid avvikelse detaljplan:
Skriftligt tjänsteutlåtande där det
ska framgå att berörda har beretts
tillfälle till yttrande
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Ärende

Delegat

Ersättare

Lagrum

Stadsarkitekt

PBL 9 kap 31 b och 31 c
§§ respektive 9 kap 35 §

G 6 Förutsättningar för bygglov –
handläggning
Bygglov6.1 Vid beslut om bygglov eller
marklov medge mindre avvikel- handläggare
ser från detaljplan, fastighetsplan byggnadsinsp
eller områdesbestämmelser
Villkor:
Skriftligt tjänsteutlåtande där det
ska framgå att berörda har beretts tillfälle till yttrande samt
hur avvikelsen är förenlig med
planens syfte
6.2 Beslut om att förlänga handläggningstiden för ärende om lov eller förhandsbesked i högst tio
veckor utöver de ursprungliga
tio veckorna

Bygglovhandläggare
byggnadsinsp

Stadsarkitekt

PBL 9 kap 27 §

6.3 Bygglov för åtgärder som inte
kräver lov

Bygglovhandläggare
byggnadsinsp

Stadsarkitekt

PBL 9 kap 14 §

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

Bygglovhandläggare
byggnadsinsp

Stadsarkitekt

PBL 9 kap 19 §

6.5 Beslut om att bygglovbefrielse
inte gäller p g a att en byggnad
eller ett område är särskilt värdefullt från historisk, miljömässig
eller konstnärlig synpunkt

Bygglovhandläggare
byggnadsinspektör

Stadsarkitekt

PBL 9 kap 4 d §

Stadsarkitekt

PBF 6 kap 10 §

G 7 Byggnadsarbete, tillsyn och
kontroll
Bygglov7.1 Beslut att, om en anmälan av
anmälningspliktig åtgärd enligt
handläggare
6 kap 5 § PBF är ofullständig,
byggnadsinsp
förelägga sökanden att avhjälpa
bristerna inom viss tid. Om så
inte sker kan anmälan komma att
avvisas eller att avgöras i befintligt skick.
14
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Ärende

Delegat

Ersättare

Lagrum

7.2 Beslut om att byggnadsverk får
tas i bruk utan att slutbesked
lämnats.

Bygglovhandläggare
byggnadsinsp

Stadsarkitekt

PBL 10 kap 4 §

7.3 Beslut att utse ny kontrollansvarig om en kontrollansvarig har
lämnat sitt uppdrag.

Bygglovhandläggare
byggnadsinsp

Stadsarkitekt

PBL 10 kap 13 §

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

Byggnadsinsp
Bygglovhandläggare

Stadsarkitekt

PBL 10 kap 22 § första
stycket 1

Stadsarkitekt

PBL 10 kap 22 § första
stycket 2

Stadsarkitekt

Plan- och bygglagen 9 kap
9§

Bygglov7.5 Beslut att förelägga byggherren
att ge in de ytterligare handling- handläggare
ar som behövs för prövningen av byggnadsinsp
frågan om startbesked om det
enligt 10 kap 14 § PBL inte behövs något tekniskt samråd
7.6 Beslut att med startbesked godkänna att en åtgärd får påbörjas
och att i startbeskedet

Bygglovhandläggare
byggnadsinsp

- fastställa den kontrollplan
som ska gälla med uppgift
om vem eller vilka som är
sakkunniga eller kontrollansvariga
- bestämma de villkor som behövs för att få påbörja åtgärden
- bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning
som behövs
- bestämma de handlingar som
ska lämnas inför beslut om
slutbesked ge de upplysningar om krav enligt annan lagstiftning som behövs
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Ärende

Delegat

Ersättare

Lagrum

7.7 Beslut att utse ny kontrollansvarig om en kontrollansvarig har
lämnat sitt uppdrag

Bygglovhandläggare
Byggnadsinsp

Stadsarkitekt

PBL 10 kap 13 §

7.8 Anmärkning i anslutning till arbetsplatsbesök/besiktning inom
ramen för nämndens tillsynsarbete som innefattar för byggherren bindande föreskrift. Föreläggande med påföljd (vite eller åtgärd) beslutas av nämnden.

Bygglovhandläggare
byggnadsinspektör

Stadsarkitekt

PBL 10 kap 27 § och 11
kap 8 §

7.9 Beslut att det inte behövs någon
kontrollplan för rivningsåtgärder.
7.10 Beslut om kompletterande villkor för bygg- eller rivningsåtgärderna eller för kontrollen.

Bygglovhandläggare
byggnadsinsp
Bygglovhandläggare
byggnadsinsp

Stadsarkitekt

PBL 10 kap 18 §

Stadsarkitekt

PBL 10 kap 29 §

7.11 Beslut om slutbesked respektive
om interimistiskt slutbesked enligt föreskrifterna i 10 kap 34-17
§§ PBL

Bygglovhandläggare
byggnadsinsp

Stadsarkitekt

PBL 10 kap 34-37 §§

7.12 Godkänna ansvarig för utstakning och kontrollmätning av
byggnader samt upprättande av
nybyggnadskartor

Avd chef kart
och lantmäteri

Stadsingenjör

PBL 10 kap 26§

8.1 Avge ingripandebesked inom
ramen för föreskrifterna 11 kap
7 § PBL

Bygglovhandläggare
byggnadsinsp

Stadsarkitekt

PBL 11 kap 7 §

8.2 Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk om byggnadsverket har säkerhetsbrister,
även förbud som förenas med
vite

Bygglovhandläggare
byggnadsinsp

Stadsarkitekt

PBL 11 kap 33 § 1

G 8 Påföljder och ingripanden vid
överträdelser m fl förbud
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Ärende

Delegat

Ersättare

Lagrum

8.3 Beslut om förbud mot användning Bygglovav byggnadsverk om det inte finns handläggare
förutsättningar för att ge slutbebyggnadsinsp
sked

Stadsarkitekt

PBL 11 kap33 § 2

8.4 Beslut om föreläggande (utan
vite) som behövs enligt 25 § lagen
om energideklarationer för att
byggnadens ägare ska fullgöra sin
skyldighet

Bygglovhandläggare
byggnadsinsp

Stadsarkitekt

Lagen om Energi Deklarationer 11 § första
stycket, 13 och 25 §§

9.1 Medgivande till avvikelse eller
undantag från de bindande föreskrifterna om avvikelserna eller
undantagen inte är av principiell
betydelse eller kan anses innebära
någon olägenhet
Obs: Eventuella medgivanden ska
dokumenteras i protokollet från
det tekniska samrådet

Bygglovhandläggare
byggnadsinspektör

Stadsarkitekt

Boverkets Byggregler
(BBR)

9.2 Pröva och besluta om behovet av
färdigställandeskydd

Byggnadsinspektör

Stadsarkitekt

Lagen om färdigställandeskydd (2014:227)

9.3 Besluta om avgifter i enskilda
ärenden/fall med tillämpning av
kommunens plan- och bygglovtaxa

Bygglovhandläggare
byggnadsinspektör

Stadsarkitekt

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

1. att, för byggnader med luftkonditioneringssystem enligt 10 § i
lagen som inte ska skall energideklareras, se till att systemet
regelbundet besiktigas på det
sätt som anges i 11 § första
stycket i lagen
2. att den energideklaration som
senast har upprättats för byggnaden är tillgänglig på väl synlig plats enligt vad som anges i
13 § i lagen
G 9 Andra beslut i bygglov/
anmälningsärenden
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Ärende

Delegat

Ersättare

Lagrum

Stadsarkitekt

Förvaltn chef

Fastighetsbildningslagen
4 kap 25 §, anläggningslagen 21 §, ledningsrättslagen 19 §

Stadsarkitekt
10.2 Godkänna förrättning, förrättningsbeslut, gränsutmärkning eller
annan åtgärd

Förvaltn chef

Fastighetsbildningslagen
15 kap 11 §, anläggningslagen 30 §, ledningsrättslagen 28 §

10.3 Godkänna funktionskontrollant
(ventilation) för viss kontroll

Byggnadsinspektör

Stadsarkitekt

Lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk SFS 1994:847 § 16

10.4 Besluta om användningsförbud
för hissar och andra motordrivna
anordningar med tillämpning av
bestämmelserna i PBF3 kap 4-5§§

Byggnadsinspektör

Stadsarkitekt

Boverkets föreskrifter
och allmänna råd om
hissar och andra motordrivna anordningar (BFS
1994:25 H1 med ändringar i omtryckt BFS
2006:26 H 10) om hissar
och vissa motordrivna
anläggningar

10.5 Besluta om särskild besiktning av
hissar och andra motordrivna anordningar

Byggnadsinspektör

Stadsarkitekt

PBF 8 kap 8§ och 5 kap
9§

10.6 Bevilja uppskov med besiktning
eller längre besiktningsintervall
enligt PBF 3 kap18-19§

Byggnadsinspektör

Stadsarkitekt

Boverkets föreskrifter
och allmänna råd om
hissar och andra motordrivna anordningar (BFS
1994:25 H1 med ändringar i omtryckt BFS
2006:26 H 10) om hissar
och vissa motordrivna
anläggningar

G 10 Tillstånd enligt speciallagstiftning
10.1 Företräda miljö- och samhällsnämnden vid samråd med lantmäterimyndighet

Obs: Medgivande om anstånd bör
inte avse längre tid än medgivande om användning för begränsad tid
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Ärende

Delegat

Ersättare

Lagrum

Byggnadsinspektör

Stadsarkitekt

BFS 2010:28, EKS 7, 2§

Ingenjör med
särskild behörighet

Ingenjör med
särskild behörighet

Lagen (2006.378) om lägenhetsregister

10.9 Adressättning av gator och vägar Ingenjör med
särskild behörighet

Ingenjör med
särskild behörighet

10.7 Medge avsteg från föreskrifterna
Obs: Eventuella avsteg måste
framgå av bygglovbeslut eller av
protokoll från tekniskt samråd
10.8 Fastställa och föra belägenhetsadress, lägenhetsnummer samt
löpande registrera ändringar och
kompletteringar
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Ärende

Delegat

Ersättare

Gatuchef

Förvaltn chef

2 Bidrag enl av kommunfullmäktige antagna normer
- materialbidrag, väderskydd

Gatuchef

Förvaltningschef

3 Yttrande internt och externt i
väghållningsfrågor

Gatuchef

Förvaltn chef

1 Yttrande i trafikärenden till
myndigheter internt och externt i
frågor rörande trafikregleringar,
hastighetsbegränsningar som
inte berör trafikförordningen 3
kap 17 §

Trafikingenjör

Gatuchef

2 Yttrande om upplåtelse av offentlig plats för särskilda ändamål t ex byggnationer, marknader, tävlingar, allmänna sammankomster, musikevenemang,
konserter mm efter samråd med
stadsträdgårdsmästare vid upplåtelse av parkmark samt avd för
miljö och hälsa

Trafikingenjör

Gatuchef

3 Utfärda parkeringstillstånd för
handikappade

Färdtjänsthandläggare

Trafikingenjör

Lagrum

TRAFIK OCH PARK
H Gator och vägar
1 Bidrag enl av kommunfullmäktige antagna normer
-

-

till vägbelysningar för nyanläggning, förnyelse, drift och
underhåll
till vägföreningar för iståndsättning, drift och underhåll
av statsbidragsberättigad enskild väg

I Trafik
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Ärende

Delegat

Ersättare

Lagrum

Trafikingenjör

Gatuchef

10 kap 12 § andra stycket
trafikförordningen

5 Införa och häva lokal trafikfö- Trafikingenreskrift och vägavstängningar – jör
dock ej permanenta skoterleder
inom förbudsområdet

Gatuchef

10 kap 1-3 och 14 §§ trafikförordningen

6 Transporttillstånd, dispenser
långa, tunga och breda transporter

Trafikingenjör

Gatuchef

4 kap 11-15 §§ trafikförordningen

7 Flyttning av fordon

Trafikingenjör

Gatuchef

Lagen 1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall

1 Besluta om färdtjänst inkl beslut om följeslagare och medresenär

Färdtjänsthandläggare

Kollektivtrafikplanerare

Lag om färdtjänst

2 Besluta om riksfärdtjänst inkl
beslut om följeslagare och medresenär

Färdtjänsthandläggare

Kollektivtrafikplanerare

Lag om riksfärdtjänst

4 Utfärda parkeringstillstånd för
näringsidkare samt tillfälliga
parkeringstillstånd

J Färdtjänst

21

Reviderad 2017-08-30, § 227

Ärende

Delegat

Ersättare

K Park
Stadsträd1 Bevilja bidrag med högst ett
fjärdedels basbelopp till orgagårdsmästare
nisationer som aktivt verkar för
utveckling av parkverksamhet
och växtförädling i Norrland

Gatuchef

2 Interna och externa yttranden
över remisser ang köp av mark
och fastighetsbildning

Stadsträdgårdsmästare

Gatuchef

3 Yttrande om servitutsavtal
samt yttrande kring avtal om
lednings- och vägrätter

Stadsträdgårdsmästare

Gatuchef

4 Upplåtelse av parkmark för
allmänt ändamål, ex vis vindskydd, i enlighet med fastställd
parkpolicy

Stadsträdgårdsmästare

Gatuchef

5 Ansökan med särskild
handräckning vid intrång på
kommunal fastighet utifrån
nämndens ansvarsområde

Förvaltningschef
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Miljöbalken och livsmedelslagen
Allmänna bestämmelser för delegeringen
Delegationsrätten omfattar med undantag för delegation i brådskande ärenden 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 innefattar rätt att besluta
•

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,

•

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 ansökningshandlingarna 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),

•

att besluta om rättelse/omprövning av beslut som delegaten fattat enligt de
förutsättningar som anges i 26 respektive 27 §§ förvaltningslagen,

Delegation till inspektör/administratör får vid förhinder för denne ersättas av annan inspektör eller avdelningschef inom miljö och hälsas verksamhetsområde.
Delegation till avdelningschef får vid dennes förhinder ersättas av förvaltningschef och tillförordnad förvaltningschef.
När ”Inspektör” anges som delegat avser det handläggare inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedel.
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Förkortningar
I denna delegationsordning används följande förkortningar: AF
Avfallsförordningen (2011:927)
AL

Alkohollagen (2010:1622)

DF

Delgivningsförordningen (2011:154) DL

Delgivningslagen (2010:1932)
EG 853/2004

FAOKL
FAPT
FFAB
FL
FMH
FMKB
FMSA
FOS
FVV

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den
29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livs- medel av
animaliskt ursprung
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
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den
29 april 2004 om offentlig kontroll av produkter av efterlevnaden av foder- och
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 om saluföring och användning av
sprängämnesprekursorer
Förordningen (2007:667) om allvarliga miljöskador
Förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska
biprodukter
Förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livs- medel
Förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Förordning (2006:814) om foder och animaliska biprodukter
Förvaltningslagen (1986:223)
Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
Förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter
Förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
Förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.

KL

Kommunallag (1991:900)

EG 854/2004

EG 882/2004

EU 98/2013
FAM
FAOKF

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
LMF
Livsmedelsförordningen (2006:813) LML
Livsmedelslagen (2006:804)
MB

Miljöbalken (1998:808)

MTF
NFS 2003:24

Miljötillsynsförordningen (2011:13)
Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24 om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor
OSL
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
SLV-DK
Livsmedelsverkets föreskrifter SLVFS 2001:30 om dricksvatten
SFS 2014: 425 Förordning om bekämpningsmedel SFS 2014: 425
SFS 2014:799 Lag om sprängämnesprekursorer SFS 2014:799
SSF

Strålskyddsförordningen (1988:293) SSL

Strålskyddslagen (1988:220)
SSMFS 2008:36 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier, SSMFS
2008:36
TF
Tryckfrihetsförordningen (1949:105)
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L

Miljöbalkens område

Lagrum

Delegat

Allmänt
LA.1

Besluta att lämna en anmälan eller ett
klagomål utan åtgärd om det inte är av
principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt

Inspektör

LA.2

Besluta att avskriva ett ärende från vidare
handläggning, om en ansökan har återkallats eller frågan förfallit av annan anledning

Inspektör

L.1

Allmänna hänsynsregler m.m.,
2 kap MB

L.1.1

Besluta i tillsynsärende gällande tillämpningen av de allmänna hänsynsreglerna

L.2.

Miljökonsekvensbeskrivningar och
annat beslutsunderlag, 6 kap MB

L.2.1

2 kap 2-9 §§, 26
kap MB

Inspektör

Avge yttrande till verksamhetsutövare inför
eller i samrådsskedet om miljökonsekvensbeskrivning

6 kap 4 § MB

Inspektör

L.2.2

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

6 kap 5 § MB

Inspektör

L.2.3

Avge yttrande över miljökonsekvensbeskrivning som inte kungörs tillsammans
med ansökan i ett mål eller ärende

6 kap 8 § MB, 12
§ FMKB

Inspektör

L.2.4

Inspektör
Avge yttrande om MKB i samband med att
6 kap 12-14 §§
MKB för plan eller program upprättas eller
MB och 8 § FMKB
med anledning av att MKB för plan eller program upprättats
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L.3

Skydd av områden, 7 kap MB

L.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

7 kap 22 § första
respektive andra
styckena MB

Inspektör

L.3.2

Besluta om undantag (tillstånd eller dispens) 7 kap 22 § tredje
från vattenskyddsföreskrifter som länsstyrel- stycket första
sen har meddelat i den mån länsstyrelsen
meningen MB
överlåtit sådan beslutanderätt på nämnden

Inspektör

L.3.3

Besluta i anmälningsärende om åtgärd inom 7 kap 22 § tredje
vattenskyddsområde som länsstyrelsen över- stycket andra
låtit på kommunen
meningen MB

Inspektör

L.3.4

Besluta i tillsynsärende gällande områden över 2 kap 9 § MTF
vilka kommunen har tillsyn enligt 7 kap miljöbalken

Inspektör

L.3.5

Besluta i tillsynsärende gällande områden över 2 kap 9 § 4. MTF
vilka kommunen har tillsyn enligt 7 kap miljöbalken

Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör

L.3.6

Besluta att 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.

Inspektör
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör

L.4

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap MB

L.4.1

Avge yttrande till länsstyrelse eller markoch miljödomstol i den s.k. kompletteringsremissen vid prövning av ansökan om miljöfarlig verksamhet

19 kap 4 § MB, 9 Inspektör
§ FMH, respektive
22 kap 4 och 10 §§
MB

L.4.2

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

21 § 3,22 § och 26 Inspektör
§ FMH

L.4.3

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

13 § första stycket
1 FMH

Inspektör

L.4.4

Besluta i ärende om tillstånd att ansluta
vattentoalett till befintlig avloppsanordning

13 § första stycket
2 FMH

Inspektör

L.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

13 § fjärde stycket Inspektör
FMH, lokala hälsoskyddsföreskrifter;
Lokala vattenskyddsföreskrifter
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L

Miljöbalkens område

Lagrum

Delegat

L.4.6

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

19 kap 5 § punkt
och 22 kap 28 §
MB

Inspektör

L.4.7

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

13 § andra stycket
FMB

Inspektör

L.4.8

Besluta i ärende om anmälan om ändring av 14 § FMH
sådana avloppsanordningar som avses i 13 §
FMH

L.4.9

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

17 § första stycket Inspektör
andra meningen
FMH, lokala föreskrifter för att
skydda människors
hälsa och miljön

L.4.10

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

17 § första stycket
första meningen
FMH

L.4.11

Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan
för att inrätta eller använda en luftvärmepump där tillstånd eller anmälan krävs enligt
kommunens lokala föreskrifter

9 kap 12 § MB, 40 Inspektör
§ första stycket 10
FMH, lokala föreskrifter för att
skydda människors
hälsa och miljön

L.4.12

Besluta i ärende om tillstånd om att inrätta
anläggning för ny grundvattentäkt eller i
ärende om anmälan av sådana anläggningar
som redan finns där tillstånd respektive
anmälan krävs enligt kommunens lokala föreskrifter

9 kap 10 § MB,
lokala föreskrifter
för att skydda
människors hälsa
och miljön

L.4.13

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

37 § FMH, lokala Inspektör
föreskrifter för att
skydda människors
hälsa och miljön

L.4.14

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

38 § FMH

27

Inspektör

Inspektör

Inspektör

Inspektör
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L.4.15

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

28

39 § FMH, lokala Inspektör
föreskrifter för att
skydda människors
hälsa och miljön
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L

Miljöbalkens område

Lagrum

L.4.16

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

40 § första stycket Inspektör
3 FMH, lokala föreskrifter för att
skydda människors
hälsa och miljön

L.4.17

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

9 kap 12 § MB, 40 Inspektör
§ första stycket 2
FMH, lokala föreskrifter för att
skydda människors
hälsa och miljön

L.4.18

Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan
för att ordna ett upplag inom vissa områden
för att skydda ytvattentäkter och enskilda
grundvattentäkter där tillstånd eller anmälan
krävs enligt kommunens lokala föreskrifter

9 kap 12 § MB, 40 Inspektör
§ första stycket 5
FMH, lokala föreskrifter för att
skydda människors
hälsa och miljön

L.4.19

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

Lokala föreskrifter Inspektör
för att skydda
människors hälsa
och miljön

L.5

Verksamheter som orsakar miljöskador, 10 kap MB

L.5.1

Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av föroreningsskada

L.5.2

Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av allvarlig miljöskada

3 kap 31 § 2-3
MTF, 10 kap 14 §
MB, 18-21 §§
FAM

Avd chef

L.5.3

Besluta i anmälningsärende om avhjälpande åtgärd med anledning av en förorenings-skada, när åtgärden kan medföra
ökad risk för spridning eller exponering av
föroreningarna

28 § FMH

Avd chef

L.6

Vattenverksamhet, 11 kap MB

L.6.1

Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende
om anmälan av vattenverksamhet eller till
länsstyrelse eller mark- och miljödomstol
i ärende om tillstånd för markavvattning
29

Delegat

Avd chef

11 kap 9a-b och 13 Inspektör
§§ MB, 21 § FVV
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L
L.7
L.7.1

L.8

Miljöbalkens område

Lagrum

Delegat

Jordbruk och annan verksamhet, 12 kap MB
Avge yttrande i ärende om anmälan för
samråd enligt 12 kap 6 § MB

12 kap 6 § MB

Inspektör

Kemiska produkter och biotekniska organismer, 14 kap MB

L.8.1

Avge yttrande i ärende om dispens från
förbud att sprida kemiska och biologiska bekämpningsmedel över skogsmark

14 kap 9 § tredje
stycket MB

Inspektör

L.8.2

Besluta i ärende om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel
inom tomtmark för flerfamiljshus, på gårdar till förskolor och skolor eller allmänna
lekplatser samt vid planerings- och anläggningsarbeten, samt grusytor och andra
mycket genomsläppliga ytor.

2 kap 40 § SFS
2014:425, Förordning om bekämpningsmedel

Avd chef

L.8.3

Besluta i ärende om anmälan om spridning
av växtskyddsmedel på vägområden, banvallar eller på områden större än 1000 m2
där allmänheten får färdas fritt.

2 kap 41 § SFS
2014:425, Förordning om bekämpningsmedel

Inspektör

L.8.4

Besluta om dispens från förbud att använda
växtskyddsmedel på äng- eller betesmark,
om särskilda skäl föreligger.

Avd chef

L.8.5

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

2 kap 39 § SFS
2014:425, Förordning om bekämpningsmedel
NFS 2003:24

L.8.6

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

Inspektör
Förordningen
(2007:846) om fluorerade växt- husgaser och ozonnedbrytande ämnen

L.8.7

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

18 § förordningen Inspektör
(2007:19) om PCB
m.

L.8.8

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

2 kap 19 § 5-9, 2
kap 31§ 5-6 och
samt 2 kap 32-33
§§ MTF

30

Inspektör

Inspektör
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L
L.9

Miljöbalkens område

Lagrum

Delegat

Avfall och producentansvar, 15 kap MB

L.9.1

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

15 kap 18 § tredje Inspektör
och fjärde styckena
MB

L.9.2

Besluta i ärende om dispens/tillstånd för
kompostering i grupp- och flerbostadsbebyggelse, förskolor, skolor etc.

Inspektör

L.9.3

Besluta i ärende om kompostering eller
annan återvinning/annat bortskaffande
om annat avfall än träd- gårdsavfall

45 § AF

Inspektör

L.9.4

Besluta om undantag vad avser latrin

Lokala renhållningsföreskrifter

Inspektör

L.9.5

Besluta om undantag vad avser samkompostering av latrin och komposterbart
hushållsavfall

Lokala renhållningsföreskrifter

Inspektör

L.9.6

Besluta om undantag vad avser slam

Lokala renhållningsföreskrifter

Inspektör

L.9.7

Besluta om utökat slamsugningsintervall

Lokala renhållningsföreskrifter

Inspektör

L.9.8

Besluta om undantag från hämtning av slam,
latrin och komposterbart hushållsavfall hos
aktiva jordbrukare

Lokala renhållningsföreskrifter

Inspektör

L.9.9

Besluta om gemensam sopbehållare

Lokala renhållningsföreskrifter

Inspektör

L.9.10

Besluta om uppehåll i hämtning av hushållsavfall, latrin och slam för permanentboende och deltidsboende

Lokala renhållningsföreskrifter

Inspektör

L.9.11

Besluta om undantag vad avser egen behandling av hushållsavfall

Lokala renhållningsföreskrifter

Inspektör

L.9.12

Besluta om undantag från renhållningsordningens föreskrifter om synnerliga skäl föreligger

Lokala renhållningsföreskrifter

Avd chef
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L

Miljöbalkens område

L.10

Tillsyn, 26 kap MB

L.10.1

Lagrum

Delegat

Förelägga eller meddela förbud utan vite i
ärenden som nämnden ansvarar för

26 kap 9 § MB

Inspektör

L.10.2

Förena föreläggande och förbud med fast
vite upp till 20 000 kronor för respektive
adressat i varje enskilt ärende

Avd chef
26 kap 14 § MB
Lag (1985:206) om
viten

L.10.3

Förelägga tidigare ägare eller nyttjanderättshavare att lämna uppgift om ny ägares
eller nyttjanderättshavares namn och adress

26 kap 13 § MB

Inspektör
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör

L.10.4

Sända föreläggande eller förbud, som meddelats mot någon i egenskap av ägare
m m till inskrivningsmyndigheten för anteckning i inskrivningsregistret

26 kap 15 § MB

Inspektör
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör

L.10.5

Begära att den som bedriver verksamhet som 26 kap 19 § tredje
kan befaras medföra olägenhet för männistycket MB
skors hälsa eller påverka miljön ska lämna
förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder

Inspektör

L.10.6

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

26 kap 21 § MB

Inspektör
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör

L.10.7

Förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd eller som upplåter byggnad för bostäder eller allmänt ändamål, att
utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för
tillsynen

26 kap 22 § MB

Inspektör
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör

L.10.8

Föreskriva att undersökning av verksamhet
och dess verkningar i stället ska utföras av
någon annan och utse någon att göra sådan
undersökning, om kostnaden för undersökningen inte överstiger 100 000 kr

26 kap 22 § första
stycket MB

Avd chef
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L

Miljöbalkens område

Lagrum

Delegat

L.10.9

Förena beslut om undersökning med
förbud att överlåta berörd fastighet eller egendom till dess undersökningen
är slutförd

26 kap 22 § tredje
stycket MB

Avd chef

L.10.10

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

26 kap 26 § MB

Inspektör

L.11

Tillstånds giltighet, omprövning m.m., 24 kap MB
24 kap 8 § MB

Avd chef

Påföra avgift för prövning och tillsyn enligt kommunens taxa om avgifter inom
miljöbalkens tillämpningsområde

27 kap 1 § MB,
Kommunens taxa

Inspektör
Bygglovhandläggare

Besluta att nedsätta avgift i enskilda fall enligt vad som föreskrivs i kommunens taxa

Kommunens taxa

Inspektör

L.11.1

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

L.12

Avgifter, 27 kap MB

L.12.1

L.12.2

Besluta att efterskänka av avgift i enskilda
fall enligt vad som föreskrivs i kommunens
taxa

Avd chef
9 kap 5 § FAPT

Inspektör

Meddela förbud vid vite av högst 50 000 kr
att rubba eller skada mätapparat eller liknande utrustning som behöver sättas ut vid
undersökningar

28 kap 1 och 7 §
MB

Avd chef

L.13.2

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

28 kap 1 och 8 §§
MB

Inspektör
Bygglovhandläggare

L.14

Miljösanktionsavgifter, 30 kap MB

L.14.1

Besluta om miljösanktionsavgift
upp till 20 000 kronor

30 kap 3 § MB

Avd chef

L.12.3

Bestämma att beslut om avgift ska gälla
omedelbart även om det överklagas

L.13

Tillträde m.m., 28 kap MB

L.13.1
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Lagrum

Delegat

M.15

Tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer

M.15.1

Begära polishjälp för att få de upplysningar
och handlingar som behövs för tillsynen,
samt för att få tillträde till lokaler där den
ekonomiska aktören bedriver sin verksamhet.

7 § Lagen om
sprängämnesprekursorer SFS
2014:799

Inspektör

M.15.2

Besluta om avgift för tillsyn

Inspektör

M.15.3

Besluta om de förelägganden som behövs för
att Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 98/2013 ska följas

11 § Lagen om
sprängämnesperkursorer SFS
8 § Lagen om
sprängämnesprekursorer SFS
2014:799

34

Inspektör
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N

Livsmedelsområdet m.m.

Lagrum

Delegat

N.16

Livsmedelslagen

N.16.1

Meddela förelägganden och förbud utan vite 22 § LL
som behövs för efterlevnaden av livsmedelslagen, de föreskrifter som medde-lats med
stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen samt de beslut som meddelats med stöd EG-bestämmelserna

Inspektör

N.16.2

Förena föreläggande och förbud med fast
vite upp till 20 000 kronor för respektive
adressat i varje enskilt ärende

23 § LL
Viteslagen
(1985:206)

Avd chef

N.16.3

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 10 000
kronor

Inspektör
24 § första och
andra styckena LL,
34 § LF

N.16.4

Besluta att, om det inte finns särskilda skäl
för något annat, på ägarens bekostnad låta
förstöra vara eller varor som omfattas av ett
förbud enligt föreskrifter meddelade med
stöd av 6 § 6 LL

24 § tredje stycket
LL, 34 § LF

Avd chef

N.16.5

Begära hjälp av polismyndigheten för utövande av livsmedelskontrollen eller verkställighet av beslut, om förutsättningar för
sådan begäran föreligger

27 § LL

Inspektör

N.16.6

Förordna att ett beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas

33 § LL

Inspektör
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N

Livsmedelsområdet m.m.

N.17

Livsmedelsförordningen

N.17.1

Besluta om skyldighet för den som är syssel- 8 § LF
satt med livsmedelsverksamhet att genomgå
läkarundersökning om det behövs av livsmedelshygieniska skäl

N.18

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

N.18.1

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

Lagrum

3-6 §§ FAOKL,
Art. 27 EG
882/2004,

Delegat

Inspektör

Inspektör

Kommunens taxa
N.18.2

Besluta om avgift för godkännande och regi- 13-14 §§ FAOKL,
strering
Art. 27 EG
882/2004,
Kommunens taxa

Inspektör och registrator

N.18.3

Besluta att sätta ned avgiften

Inspektör

10 § FAOKL,
Kommunens taxa

Avd chef

Besluta att efterskänka avgiften
N.18.4

Besluta om avgift för extra offentlig kontroll
som föranleds av bristande efterlevnad av
regelverket upp till 5000 kr

11 § FAOKL, art.
28 EG 882/2004

Besluta om avgift för extra offentlig kontroll
som föranleds av bristande efterlevnad av
regelverket över 5000 kr
N.18.5

Besluta om avgift för kontrollmyndighetens
bemanning vid slakterier, styckningsanläggningar och vilthanteringsanläggningar

36

Inspektör

Avd chef

18 § FAOKL,
Kommunens taxa

Avd chef
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N

Livsmedelsområdet m.m.

N.19

Lagen (2006:805) om foder och
animaliska biprodukter

N.19.1

N.19.2

Lagrum

Delegat

Meddela förelägganden och förbud utan vite
som behövs för efterlevnaden av lagen, de
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras
av lagen samt de beslut som meddelats med
stöd EG-bestämmelserna

23 § LFAB
12 § FFAB

Inspektör

Förena föreläggande och förbud med fast
vite upp till 20 000 kronor för respektive
adressat i varje enskilt ärende

24 § LFAB La-

Avd chef

N.19.3

Ta hand om en vara samt – om förutsättningar för det föreligger – att låta förstöra
varan på ägarens bekostnad, om varans
värde kan antas understiga 10 000 kronor

25 § LFAB

Inspektör

N.19.4

Begära hjälp av polismyndigheten för utövande av kontrollen eller verkställighet av
beslut, om förutsättningar för sådan begäran
föreligger

27 § LFAB

Inspektör

N.19.5

Förordna att ett beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas

33 § LFAB

Inspektör

N.20

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

N.20.1

Besluta om risk- och erfarenhetsklassifice3-6 §§ FAOKF
ring av foderföretagare och företagare som
Art. 27 EG
befattar sig med animaliska biprodukter samt 882/2004,
beslut om årlig kontrollavgift
Kommunens taxa

Inspektör

N.20.2

Besluta om avgift för extra offentlig kontroll
som föranleds av bristande efterlevnad av
regelverket upp till 5000 kr

Inspektör

Besluta om avgift för extra offentlig kontroll
som föranleds av bristande efterlevnad av
regelverket över 5000 kr

37

gen om viten

11 § FAOKF,
Kommunens taxa

Avd chef
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N

Livsmedelsområdet m.m.

Lagrum

Delegat

N.20.3

Besluta om avgift för extra offentlig kontroll
som föranleds av bristande efterlevnad av
regelverket upp till 5000 kr

12 § FAOKF, art.
28 EG 882/2004

Inspektör

Avd chef

Besluta om avgift för extra offentlig kontroll
som föranleds av bristande efterlevnad av
regelverket över 5000 kr
N.21

Kontrollförordningen (EG) 882/2004
om offentlig kontroll

N.21.1

Besluta i ärende om registrering av livsmedelsanläggning

Inspektör och reArt. 31.1 a och b
gistrator
EG 882/2004
Art 4, EG 853/2004
23 § LF, 11-11a §§
LIVSFS 2009:5

N.21.2

Besluta om att omhänderta en sändning av
livsmedel till dess kontrollmyndigheten erhållit resultat av offentlig kontroll vid misstanke om bristande efterlevnad m.m.

Art. 18 EG
882/2004

Inspektör

N.21.3

Beslut om omhändertagande av livsmedel
från tredjeländer som inte överensstämmer
med bestämmelserna i livsmedelslagstiftningen samt beslut om att

Art. 19.1 i EG
882/2004

Avd chef

a) Förordna att livsmedlet destrueras,
blir föremål för särskild behandling
i enlighet med art. 20 eller återsänds utanför gemenskapen i enlighet med art. 21 eller vidtagande av
andra lämpliga åtgärder
b) Beträffande livsmedel som redan
släppts ut på marknaden, förordna
om att livsmedlet återkallas eller
dras tillbaka från marknaden innan
någon av de åtgärder som anges i
punkt a) vidtas
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Livsmedelsområdet m.m.

Lagrum

Delegat

N.21.4

Omhänderta sändning av livsmedel i avvaktan på destruktion eller vidta andra lämpliga
åtgärder som är nödvändiga för att skydda
människors och djurs hälsa

Art. 19.2 i EG
882/2004

Inspektör

Beträffande livsmedel av icke animaliskt ursprung som är föremål för strängare kontroller i enlighet med art. 15.5 och som inte
kontrollerats eller hanterats i enlighet med
art. 17, se till att det återkallas och omhändertas och att det därefter antingen destrueras
eller återsänds i enlighet med art. 21
N.21.5

Besluta om sanering eller andra åtgärder som Art. 54.2 a) EG
anses vara nödvändiga för att se till att livs- 882/2004
medel är säkra eller att livsmedelslagstiftningen följs

Inspektör

N.21.6

Besluta om att begränsa eller förbjuda utsläppande av livsmedel på marknaden och
import och export av livsmedel

Art. 54.2 b) EG
882/2004

Inspektör

N.21.7

Besluta att beordra att livsmedel återkallas,
dras tillbaka från marknaden och/eller destrueras

Art 54.2c) EG
882/2004

Inspektör

N.21.8

Besluta om tillstånd till att livsmedel används Art. 54.2. d) EG
för andra ändamål än de som de ursprungli- 882/2004
gen var avsedda för

Inspektör

N.21.9

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

Art. 54.2.e) EG
882/2004

Inspektör

N.21.10

Besluta om åtgärder som avses i art. 19 för
sändningar från tredje länder

Art. 54.2 g) EG
882/2004

Avd chef

N.21.11

Besluta om andra åtgärder som den behöriga
myndigheten anser vara motiverade

Art. 54.2 h) EG
882/2004

Inspektör
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N.22

Livsmedelsverkets föreskrifter om
dricksvatten (LIVSFS 2005:10)

N.22.1

Besluta om fastställande av egenkontrollpro- 11 § SLVFS
gram och beslut om fastställande av provtag- 2001:30, omtryck
LIVFS 2011:3
ningspunkter samt frekvens av normal respektive utvidgad kontroll

40

Lagrum

Delegat

Inspektör
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O

Övriga ärenden miljö och hälsa

O.1

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

Inspektör

O.2

Avge yttrande angående detaljplan och områdesbestämmelser där standardförfarande
tillämpas

Inspektör

O.3

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

Inspektör

O.4

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

Inspektör

O.5

Avge yttrande till länsstyrelse i ärende om
tillstånd för att inrätta hem för vård och
boende som drivs av en enskild eller
sammanslutning

Inspektör

O.6

Avge yttrande till länsstyrelsen och polisen
gällande motortävlingar

Inspektör

O.7

Avge yttrande till länsstyrelsen gällande
överlåtelse av särskilt farliga kemikalier

Inspektör

O.8

Avge yttrande till räddningstjänsten gällande brandfarlig vara

Inspektör

O.9

Avge yttrande till länsstyrelsen gällande
naturvårdande åtgärder

Inspektör

O.10

Avge yttrande till skogsstyrelsen gällande
skogsgödsling

Inspektör

O.11

Avge yttrande till polismyndighet i ärende
om allmänna sammankomster, offentliga
tillställningar, bullrande verksamheter,
skottlossning inom planlagt område och
liknande verksamheter
Avge yttrande till Socialnämnden gällande
serveringstillstånd

Inspektör

O.12

41

Lagrum

Delegat

Inspektör
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O

Övriga ärenden miljö och hälsa

O.13

Begära upplysningar eller handlingar som be- 31 § SSL
hövs för sådan tillsyn enligt strålskyddslagen 16 §§ SSF
som nämnden ansvarar för

Inspektör

O.14

Besluta i ärende om solarier inom nämndens
ansvarsområde

Inspektör

Lagrum

32 § SSL

Delegat

16 § SSF

− med anledning av anmälan av verksamhet 8 och 13 §§ SSMFS
i vilken solarium upplåts till allmänheten
2008:36
− i övrigt

O.15

Förena föreläggande och förbud enligt strålskyddslagen med vite om högst 5000 kronor

34 § SSL

Avd chef

O.16

Ta ut avgift för tillsynsärende enligt
strålskyddslagstiftningen

16 a § SSF,
Kommunens taxa

Inspektör

O.17

Avge yttrande gällande spridning av
aska från avlidna

Begravningsförordningen 9
kap 12 §

Inspektör

O.18

Besluta om badförbud

Lokala föreskrifter

Avd chef

O.19

Avge yttrande till polismyndighet i ärende ang
tillstånd enligt hotellförordningen

42

Inspektör

