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BMN § 32   
 
Förvaltningen informerar  

 
Elaine Larsson, miljöchef, informerar nämnden om följande:  

• Miljöförvaltningar har en viktig roll i rådande pandemisituationen.  
Miljöenheten i Herrljunga har gjort rådgivningar via telefonsamtal och  
erbjudit olika typer av hjälp på olika sätt.  

• En ny inspektör på miljöenheten, Naeimeh Ghafari, presenteras och hälsas 
välkommen.  

 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
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BMN § 33  B 6/2020 306  

 
Åtgärdsförslag till negativ prognosrapport 
 
Sammanfattning 
Bygg- och miljönämnden beslutade 2020-03-25 att ge förvaltningen i uppdrag att 
komma med ett åtgärdsförslag gällande den negativa prognosen på -148 tkr.  
Underskottet är till största del en följd av en ej aviserad hyreshöjning avseende 
brandstationen i Annelund. Kostnaden har inte kunnat hanteras inom kommunens 
gällande budgetprocess 2020 och i rådande situation med en fastlagd budget öns-
kar nämnden täcka det prognostiserade underskottet mot tidigare års resultatöver-
skott. Bygg- och miljönämnden hade vid 2019 årsutgång ett ackumulerat  
resultatöverskott om 2 021 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-04-17 
Bygg- och miljönämnden § 25/2020-03-25 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Nämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna att det prognostiserade 
underskottet får kvittas mot tidigare års ackumulerade resultatöverskott. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner att det prognostiserade underskottet får 
kvittas mot tidigare års ackumulerade resultatöverskott. 

______ 
 

 
 
 
 

 
Expedieras till: 
 

Kommunstyrelsen  
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BMN § 34  DNR M 100/2020 UTR  

 
Begäran om utredningsuppdrag om mellankommunal samverkan 

 
Sammanfattning 
Myndighetsutövning enligt miljöbalken och livsmedelslagen ställer stora krav på 
kompetens och yrkeskunnighet hos personal som är svår att säkerställa i småkommu-
nerna. Livsmedelsverket och Naturvårdsverket har uppgett att det behövs ca tolv års-
arbetare för att klara tillsynen rättssäkert, effektivt och med god arbetsmiljö.  
Motsvarande krav ställs redan i Finland och arbete pågår inom hela EU. 
 
Samtliga kommuner i Sjuhärad arbetar med tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen 
och strålskyddslagen. Det finns flera synergieffekter av samverkan, både 
kompetensförsörjningsmässiga och ekonomiska. 
 
På Sjuhärads miljöpresidiemöte hösten 2019 togs frågan upp om det fanns intresse av 
att fördjupa samarbetet mellan miljöförvaltningarna i Sjuhärad. Ett första steg för att 
kunna ta ställning i frågan, är att göra en utredning som belyser för- och nackdelar. En 
utredning kan även visa om det är mer lämpligt att dela upp regionen i mindre delar. 
Uppdraget bör komma från kommunstyrelse på grund av risk för jäv i nämnderna. 
 
Syftet med en sådan utredning är alltså att undersöka möjlighet att bilda ett eller flera 
kommunalförbund för myndighetsutövning inom livsmedels- och miljöbalksområdet. 
Kostnaden uppskattas till ca 10 – 20 tkr för Herrljungas del. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-04-09 
Bilaga 1, beskrivning av utredningsuppdraget 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslås ge bygg- och miljönämnden i uppdrag att under 
2021 tillsammans med övriga kommuner i Sjuhärad utreda möjligheten för 
samverkan, inom miljöbalkens och livsmedelslagens områden. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker. 

 
Bygg- och miljönämndens förslag till kommunstyrelsen 

1. Bygg- och miljönämnden ges i uppdrag att under 2021 tillsammans med övriga 
kommuner i Sjuhärad utreda möjligheten för samverkan, inom miljöbalkens 
och livsmedelslagens områden (bilaga 1, BMN § 34/2020-04-29). 

______ 
 
 
Expedieras till: 
 

Kommunstyrelsen  
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BMN § 35  DNR M 97/2020 LIV  

 
Översyn av avgifter för livsmedelstillsyn 2020 

 
Sammanfattning  
Den rådande pandemin påverkar många företag i kommunen, inte minst 
livsmedelsföretagen. Fysiska kontrollbesök på livsmedelsverksamheter är oftast 
olämpliga att genomföra och därför planerar miljöenheten att istället göra en informat-
ionsinsats till livsmedelsföretagen där vi ger stöd och vägledning i arbetet med att  
implementera förebyggande smittskyddsåtgärder. 
 
Livsmedelskontroll räknas som en samhällsviktig verksamhet, så vid sidan av 
informationsinsatsen till livsmedelsföretagen, prioriterar miljöenheten att ha bered-
skap för att snabbt och effektivt kunna bedriva tillsyn vid misstänkt matförgiftning, 
RASFF, verksamheter med konstaterade brister och misstänkta livsmedelsbedrägerier. 
Eftersom informationsinsatsen sannolikt inte tar lika många timmar i anspråk som den 
ordinarie kontrollen med fysiska besök och eftersom livsmedelsbranschen i många fall 
är hårt drabbad ekonomiskt av pandemin, är förslaget att betala tillbaka hälften av de 
årliga kontrollavgifterna. Dricksvattenanläggningarna är undantagna eftersom den till-
synen kan ske helt digitalt utan att tidsåtgången påverkas. 
 
10 § i förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter säger att om det finns särskilda skäl får kontrollmyndigheten sätta 
ned eller efterskänka avgiften. Förvaltningens bedömning är att en pandemi är ett  
särskilt skäl att sätta ned avgiften. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-04-09 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Hälften av den årliga avgiften, motsvarande totalt 140 tkr, för livsmedelstillsyn 
2020 återbetalas till livsmedelsverksamheter (ej dricksvattenverksamheter). 
 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker. 

 
Bygg- och miljönämndens beslut 

1. Hälften av den årliga avgiften, motsvarande totalt 140 tkr, för livsmedelstillsyn 
2020 återbetalas till livsmedelsverksamheter (ej dricksvattenverksamheter). 

______ 
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BMN § 36  DNR B 54/2020 301 
 

Revidering av delegationsordning för miljöenheten och plan- och 
byggenheten  

 
Sammanfattning 
Plan- och bygglagen (2010:900), ger byggnadsnämnden möjlighet att delegera 
beslutanderätten i vissa ärenden/ärendegrupper. Genom sådan delegering kan nämn-
den skapa en tydlig ändamålsenlig handläggning mellan de förtroendevalda i nämnden 
och tjänstemännen i förvaltningen. En sådan fördelning kan också främja effektivite-
ten i handläggningen av ärenden. Förvaltningen har med anledning av förändringar av 
tjänster på plan- och byggenheten, och rekommendation från Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) behov av att uppdatera dokumentet. Gällande miljöområdets delega 
tioner behöver ändringar ske då nytt tillsynsansvar tilldelats avseende lag om spräng-
ämnes prekursorer. Inom miljöområdet har även delegationsordningen anpassats så att 
det nya samverkansavtalet inryms..  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-04-20 
Bilaga1, Reviderad delegationsordning för miljöenheten och plan-och byggenheten 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut 

• Revidering av delegationsordning för miljöenheten och plan- och byggenheten 
godkänns.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 

1. Revidering av delegationsordning för miljöenheten och plan- och byggenheten 
godkänns (bilaga 1, BMN § 36/2020-04-29).  

______ 
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BMN § 37   

 
Meddelanden 
 
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 
 
NR Meddelandeförteckning DNR 
   
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
 
 
6 
 
 
 
7 
 
 
 

Fastighetsreglering – Upptorp 2:2, 
2:9,2.12,1:5,1.3,s:1 och Od 1:19  
 
Fastighetsreglering – Mjäldrunga 2:12 
o 3:2 
 
Uppföljning av internkontroll för samt-
liga nämnder 
Beslut KS § 44/2020-03-16 
 
Revidering av bygg- och miljönämn-
dens reglemente  
Beslut KF § 32/ 2020-03-09 
 
Revisionsberättelse för år 2019 – An-
svarsfrihet till styrelse och nämnder för 
år 2019 
Beslut KF § 41/2020-04-07 
 
Hantering av nämndernas över- re-
spektive underskott från 2019 
Beslut KF § 42/2020-04-07 
 
Antagande av taxa för tillsyn av 
sprängämnesprekursorer 
Beslut KF § 48/2020-04-07 
 

B 1/2020 
 
 
B 1/2020 
 
 
B 4/2020 
 
 
 
M 5/2020 
 
 
 
B 12/2020 
 
 
 
 
B 12/2020 
 
 
 
M 49/2020 

 
Bygg- och miljönämndens beslut 

1. Meddelandena läggs till handlingarna. 
______ 
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BMN § 38 
 
Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden  
2020-03-11 – 2020-04-15 

 
Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bygg- och miljönämndens beslut 
1. Redovisning av delegationsbeslut godkänns. 

______ 
 
 
 

    
Nr Delegeringsbeslut DNR  
    
1 Miljöenheten 

Anmälan av delegationsbeslut 
under perioden 2020-03-11 – 2020-04-15 
 

Lista på delegationsbeslut förvaras 
hos bygg- och miljöförvaltningen, 
kommunhuset, Herrljunga.  

2 Plan- och byggenheten 
Anmälan av delegationsbeslut 
under perioden 2020-03-11 – 2020-04-15 
 

Lista på delegationsbeslut förvaras 
hos bygg- och miljöförvaltningen, 
kommunhuset, Herrljunga. 



Bilaga till tjänsteskrivelse M 20/100- Beskrivning av utredningsuppdraget 

Syfte 
Syftet med att utreda en ny samverkansform är att se till att kommunerna i Sjuhärad även i 

framtiden klarar av myndighetsutövningen inom miljöbalken och livsmedelslagens områden 

avseende krav på antalet årasbetare för att kunna upprätthålla rättssäkerhet, effektivitet och 

god arbetsmiljö. 

Utreda möjlighet till bildande av kommunalförbund inom sjuhäradskommunerna (ett eller 

flera) för myndighetsutövning inom miljöbalken och livsmedelslagstiftningens områden.  

Uppdragsbeskrivning 
Utredningen ska visa vilka kommuner som bör ingå i kommunalförbund för 

myndighetsutövning inom miljöbalkens och livsmedelslagstiftningens områden tillsammans 

med vilka andra kommuner utifrån bästa effektivitet, kvalitet på myndighetsutövning och 

arbetsmiljö. 

Utredningen ska i första hand utgå från behoven i Sjuhäradskommunerna, d v s Vårgårda, 

Herrljunga, Bollebygd, Borås, Ulricehamn, Mark, Svenljunga och Tranemo.  

Närliggande kommuner kan vid intresse vara aktuellt att tas in i utredningen. 

Utredningen ska särskilt belysa nedanstående uppgifter. 

Nulägesbeskrivning med antal anställda, personalkostnader, lokalkostnader mm. 

Förslag till: 

 Organisationsutformning och bemanning

 Arbetssätt

 Ekonomiska konsekvenser

 Fördelar och nackdelar/risker med förslagen

 Genomförande av förslagen och tidpunkten för detta

 Förslag på områden som ytterligare kan ingå i kommunalförbundets

myndighetsutövning/verksamhet (t ex alkohol och tobak)

Utredningen ska jämföras med ett noll-förslag- d v s att myndighetsutövningen finns kvar i 

respektive kommun med förslaget samverkansavtal. 

Ekonomi 
Kostnaden för utredningsuppdragen fördelas procentuellt mellan deltagande kommuner 

utefter kommunernas invånarantal 1/1 2020. 

Bilaga 1, BMN § 34/2020-04-29
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Delegering av ärenden inom bygg- och miljönämnden  
Del A, delegering av byggärenden (nämnden kallas här bygg- och 
miljönämnden) 
 

Plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ger byggnadsnämnden möjlighet att delegera beslutanderätten i 
vissa ärenden/ärendegrupper. Genom sådan delegering kan nämnden skapa en tydlig och ändamålsenlig 
mellan de förtroendevalda i nämnden och tjänstemännen inom förvaltningen. En sådan fördelning kan 
också främja effektiviteten i handläggningen av ärenden. Detta underlag är ett stöd för de lokala 
bedömningar som behöver göras inför ett eventuellt beslut om delegering av beslutanderätten i 
ärenden/ärendegrupper till presidium, utskott, enskilda förtroendevalda och/eller anställda inom 
kommunen. Från och med den 1 juli 2018 går det också att delegera beslutanderätt till anställda i andra 
kommuner inom ramen för sådan kommunal avtalssamverkan som regleras i kommunallagen 
(2017:725), KL.1  

Inför beslut om delegering av ärenden inom byggnadsnämnden Inför byggnadsnämndens beslut om 
delegering är det en rad överväganden som behöver göras. Dessa överväganden är dels av praktisk och 
dels av juridisk natur. Bådadera bör beaktas när nämnden utformar beslutet om delegering. En dialog 
mellan förtroendevalda och förvaltning som beaktar de rent juridiska förutsättningarna och 
begränsningarna för delegering är en god start på ett sådant arbete. I detta kapitel får du kunskaper om 
hur dessa frågor kan hanteras i praktiken.  

Delegering av ärenden förutsätter att nämnden ansvarar för området i sig Byggnadsnämnd kallas den 
eller de nämnder som fullgör kommunens uppgifter enligt PBL. Det framgår av 1 kap. 4 § PBL. 
Kommunens uppgifter enligt lagen kan därmed vara fördelade på flera nämnder. Eftersom nämnden 
enbart kan delegera beslut i ärenden/ärendegrupper inom ramen för sitt eget ansvarsområde är det viktigt 
att ta reda på hur ansvarsfördelningen mellan nämnderna ser ut innan ett förslag till beslut om delegering 
tas fram. Detta kan göras genom att granska nämndernas reglementen och undersöka om det finns några 
beslut från fullmäktige som kompletterar reglementena avseende nämndernas verksamhetsområden.   

Ärenden/ärendegrupper som omfattas av delegationsförbud och undantaget för delegering av beslut i 
brådskande ärenden  

Delegationsförbudets omfattning enligt KL och PBL Enligt 12 kap. 5 § PBL ska bestämmelserna i KL 
om nämnder gälla för byggnadsnämnden. Det innebär att KL:s allmänna bestämmelser om delegering 
gäller, bl.a. vad gäller vissa ärenden och ärendegrupper där beslutanderätten inte får delegeras (s.k. 
delegationsförbud). Därutöver finns också ärendegrupper i PBL som omfattas av delegationsförbud. 
Även dessa måste beaktas när delegationsordningen utformas.    

6 KAP. 38 § KL 

Beslutanderätten får inte delegeras när det gäller 

1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet 

2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av 
nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats 

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

4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden 

Bilaga 1, BMN § 36/2020-04-29
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5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

12 KAP. 6 § PBL

Ett delegationsuppdrag enligt 6 kap. 37 §, 7 kap. 5 § och 9 kap. 30 § och 37 § andra stycket 
kommunallagen (2017:725) får, utöver det som följer av 6 kap. 38 § kommunallagen, inte omfatta 
befogenhet att 

1. Avgöra ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt

2. i andra fall än som avses i 11 kap. 30–32 §§ och 33 § 1 besluta förelägganden eller förbud som förenas
med vite

3. besluta förelägganden som förenas med en upplysning om att den åtgärd som föreläggandet avser kan
komma att utföras genom byggnadsnämndens försorg på bekostnad av den som föreläggandet riktas mot

4. avgöra frågor om byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 5.

Som synes ovan är vissa av de ärendegrupper som omfattas av delegationsförbud relativt allmänt 
beskrivna i lagtexten. I praktiken innebär reglerna att omfattningen av det tillåtna området för delegation 
är beroende bl.a. av vilka ärendetyper som är mest vanligt förekommande hos nämnden och kommunens 
storlek. Nämnden måste i normalfallet alltid besluta i ärenden/ärendegrupper som omfattas av 
delegeringsförbud enligt KL respektive PBL eller annan speciallag. Det finns vissa möjligheter till 
undantag vad avser brådskande ärenden. 

Undantag från delegationsförbudet för brådskande ärenden I vissa fall kan även sådana ärenden som 
omfattas av delegationsförbud delegeras (12 kap. 5 § PBL och 6 kap. 39 § KL). 

Det gäller enbart sådana ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Det är 
bara ordföranden eller annan ledamot i byggnadsnämnden som kan ges rätt att besluta i brådskande 
ärenden. Nedan ges ett exempel på en situation som bedömdes vara ett brådskande ärende.  

I Mark- och miljööverdomstolens, MÖD, dom MÖD 2014:37 hade byggnadsnämndens ordförande fattat 
beslut om förbud mot fortsatt byggnation avseende en viss byggnad.. Förbudet grundades på dåvarande 
10 kap. 3 § andra stycket  plan- och bygglagen (1987:10), ÄPBL, som innebar en skyldighet för 
byggnadsnämnden att förbjuda byggnadsarbete som uppenbart äventyrar en byggnads hållfasthet eller 
medför fara för människors liv eller hälsa (nuvarande 11 kap. 30 § PBL).3  

Bakgrunden till beslutet var ett utredningsprotokoll som visade att det fanns omfattande 
konstruktionsbrister och mikrobakteriell tillväxt i byggnaden. MÖD fann inledningsvis att 
byggnadsnämndens ordförande genom nämndens delegationsordning getts behörighet att fatta beslut i 
brådskande ärenden. Därefter konstaterade domstolen att det framgick av utredningsprotokollet att det 
var tveksamt om takkonstruktionens infästning skulle klara belastningen av stark vind, Med bakgrund av 
denna omständighet fann. MÖD att ärendet varit så brådskande att nämndens beslut inte kunnat avvaktas 
och att ordföranden därmed varit behörig att fatta beslutet.  

Delegering av ärenden inom gemensamma nämnder För delegering av ärenden inom en gemensam 
nämnd i vilken två eller flera kommuner samverkar finns det särskilda bestämmelser i 9 kap. 30 § KL. 
Dessa kompletterar bestämmelserna om delegering i 6 respektive 7 kap. KL (9 kap. 23 § KL).  En 
gemensam nämnd får uppdra åt en anställd i någon av de samverkande kommunerna eller landstingen att 
besluta på nämndens vägnar.  Ett sådant uppdrag får bara lämnas inom ramen för de begränsningar som 
följer av 7 kap. 5 § KL.  Bestämmelser om förvaltningschefens vidaredelegering finns i 9 kap. 31 § KL.  
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Samma formella krav gäller vid delegering med stöd av 9 kap. 30–31 §§ KL som vid annan delegering 
av ärenden. 

Delegering av ärenden inom ramen för kommunal avtalssamverkan  

En kommun får ingå avtal om att någon av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan 
kommun. Det kallas för avtalssamverkan. Om ett samverkansavtal kan ingås av byggnadsnämnden, eller 
om det krävs ett godkännande av fullmäktige, beror på om avtalets innehåll är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt (5 kap. 1 § KL). Här utgår bedömningen primärt utifrån samverkansavtalets 
innehåll, och då särskilt dess omfattning. Inom ramen för avtalssamverkan, och med de begränsningar 
som följer av 6 kap. 38 § KL, kan de samverkande kommunerna komma överens om att uppdra åt en 
anställd i den andra kommunen att besluta på kommunens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av 
ärenden. Det kallas för extern delegering.  

• Extern delegering är endast möjlig inom ramen för de uppgifter som omfattas av själva 
samverkansavtalet. Extern delegering enligt denna bestämmelse är vidare endast möjlig om 
avtalssamverkan grundas på KL:s regler om avtalssamverkan. 

• Det är inte möjligt att delegera beslutanderätt till förtroendevalda i den andra kommunen eller till 
anställda i kommunala bolag.  

• Samma regler gäller för jäv, anmälan av beslut etc. vid intern som vid extern delegation. 
Reglerna i 7 kap. 4–8 §§ KL är även tillämpliga i sådana situationer (9 kap. 37 § andra stycket 
KL).  

• Bestämmelserna i KL om extern delegering av ärenden inom ramen för avtalssamverkan är 
subsidiära till bestämmelser i speciallag. Om det i annan lag eller författning finns bestämmelser 
som avviker från KL:s regler om delegation inom ramen för avtalssamverkan, ska de 
bestämmelserna tillämpas istället för de generella bestämmelserna i KL (9 kap. 37 § tredje 
stycket KL).  

Möjligheter till delegering av ärenden – sammanställning  

Nedan finns en sammanställning av vilka möjligheter byggnadsnämnden har när det gäller delegering av 
ärenden. Det är särskilt viktigt att tänka på att det inte är möjligt att utforma delegeringen på så sätt att 
flera personer ska besluta tillsammans (s.k. blandad delegering). Sådan kollektivt beslutfattande är 
reserverat för de förtroendevalda i nämnden, presidiet och i ett utskott inom nämnden. Det finns däremot 
inget hinder för att ställa upp villkor avseende att en delegat ska samråda med exempelvis nämndens 
ordförande innan den delegerade beslutanderätten utövas.  

Delegat Lagstöd Vidaredelegering 
tillåten? 

Övrigt  

Nämndens presidium 12 kap. 5 § PBL 6 kap. 
37 § KL  

Nej   

Utskott inom nämnden 12 kap. 5 § PBL 6 kap. 
37 § KL  

Nej  
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Enskilda ledamöter 
eller ersättare inom 
nämnden  

12 kap. 5 § PBL 6 kap. 
37 § KL  

Nej    

Nämndens ordförande 
eller annan 
nämndledamot  

12 kap. 5 § PBL 6 kap. 
39 § KL  

Nej Ja, under förutsättning 
att det är fråga om 
ärenden som är så 
brådskande att 
nämndens avgörande 
inte kan avvaktas.  
Delegeringen kan även 
avse ärenden som 
normalt sett omfattas 
av 
delegationsförbuden.  

Förvaltningschefen 
inom nämndens 
verksamhetsområde  

12 kap. 5 § PBL 7 kap. 
6 § KL 9 kap. 31 § KL  

Ja Inom en gemensam 
nämnd kan beslut, 
utöver 
vidaredelegering till 
anställda inom 
kommunen, även 
vidaredelegeras till 
anställd i någon av de 
samverkande 
kommunerna, 9 kap. 
31 § KL  

Enskilda anställda 
inom kommunen  

12 kap. 5 § PBL 7 kap. 
5 § KL   

Nej  

Anställd i någon av 
kommunerna som 
samverkar i en 
gemensam nämnd 

12 kap. 5 § PBL 9 kap. 
30 § KL  

Nej  

Anställd I annan 
kommun  

9 kap. 37 § 2 st. KL    Inom ramen för 
avtalssamverkan enligt 
9 kap. 37 § 1 st. KL. 
Bestämmelserna i 7 
kap. 4–8 §§ KL om jäv 
m.m. gäller även för 
sådan delegering av 
beslutanderätt. 

 

Nämndens uppföljning 

Bilaga 1, BMN § 36/2020-04-29



 

6 

 

Byggnadsnämnden har ansvaret för att dess verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. 
Nämnden bestämmer själv hur den ska se till att få den information den behöver för att kunna kontrollera 
verksamheten. Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig (6 kap. 6 § KL). Med 
intern kontroll avses enligt KL:s förarbeten exempelvis nämndens bestämmelser om bl.a. fördelning av 
ansvar och befogenheter, systematiskt ordnade interna kontroller av organisation, redovisningssystem 
och administrativa rutiner. Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att 
undvika att det begås allvarliga fel. En god intern kontroll ska således bidra till att ändamålsenligheten i 
verksamheten stärks och att den bedrivs effektivt och säkert. För att kunna uppfylla sitt 
verksamhetsansvar bör nämnden skaffa sig förutsättningar för att kunna följa upp att den delegerade 
beslutanderätten utövas på ett sätt som stämmer överens med vad nämnden beslutat. Därför bör 
underlaget kompletteras med lokala rutiner för anmälan av beslut. Detta kan ske antingen genom 
bestämmelser i nämndens beslut om delegering eller genom ett särskilt beslut. För det fall nämnden ger 
förvaltningschefen rätt att vidaredelegera beslutanderätt är det viktigt att nämnden ser till att även hålla 
sig informerad om vidaredelegations omfattning. På så sätt behåller nämnden insyn i verksamheten. Det 
kan ske genom anmälan av förvaltningschefens beslut om vidaredelegation till nämnden.  

Krav på särskild protokollföring av ärenden som inte ska återrapporteras till nämnden och som 
överklagas genom laglighetsprövning enligt 13 kap. KL  

I de fall de delegerade besluten kan överklagas genom laglighetsprövning ska besluten, i de fall nämnden 
bestämt att de inte behöver återredovisas, protokollföras särskilt. Vilka beslut enligt PBL som överklagas 
genom laglighetsprövning respektive förvaltningsbesvär framgår av 13 kap. 1–3 §§ PBL. Det är upp till 
varje kommun att bestämma hur protokollen ska utformas och vad de ska innehålla. Protokollen kan 
innehålla allt ifrån fullständiga beslut med motivering och andra uppgifter, till enbart en förteckning över 
att beslut har fattats i vissa ärenden. Eftersom protokollen ska tillkännages på den kommunala 
anslagstavlan måste hänsyn tas till bl.a. bestämmelser i dataskyddslagstiftningen och offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) om personuppgifter respektive sekretess. Protokollens utformning kan därför 
komma att variera beroende på vad det är för typ av beslut som protokollet avser. Av rättssäkerhetsskäl 
måste besluten dock alltid kunna identifieras. 
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Del B, delegation inom plan- och byggområdet 
 

Med stöd av 12 kap. 5 § plan- och bygglagen (2009:100), PBL, 6 kap. 37 och 39 samt 7 kap. 5 § 
kommunallagen (2017:725), KL, och med beaktande av de begränsningar som framgår av 5 kap. 27 § 
andra stycket, 12 kap. 6 § PBL respektive 5 kap. 38 § KL beslutar byggnadsnämnden att i nedan 
redovisade ärenden/ärendegrupper uppdra beslutanderätten till där angivna delegater. 

Generell begränsning av delegeringens omfattning 

Delegeringen ger inte rätt att avslå en framställning eller ansökan, om inte annat uttryckligen anges i 
denna delegationsordning.  

Delegeringen ger inte heller rätt att avgöra ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt, med undantag för befogenheten att besluta i brådskande ärenden (12 kap. 5 § PBL och 6 kap. 
39 § KL). 

Ersättare för ordföranden 

Vid byggnadsnämndens ordförandes frånvaro eller förfall övergår den delegerade beslutanderätten enligt 
denna delegationsordning till byggnadsnämndens vice ordförande eller, i förekommande fall, annan 
förtroendevald som nämnden utser genom särskilt beslut. 

Anmälan av beslut 

• Beslut som fattas med stöd av delegation från nämnden ska anmälas vid nästkommande 
nämndsammanträde om inget annat framgår nedan (12 kap. 5 § PBL, 6 kap. 40 § och 7 kap. 8 § 
KL). 
 

• Beslut i brådskande ärenden som fattas med stöd av 12 kap. 5 § PBL och 6 kap. 39 § KL ska 
alltid anmälas vid nästa sammanträde med nämnden (6 kap. 40 § andra stycket KL).  
 

• Förvaltningschefens beslut om vidaredelegation ska i sin helhet anmälas vid nästa sammanträde 
med nämnden (12 kap. 5 § PBL och 7 kap. 8 § KL). 
 

• Beslut som fattas med stöd av vidaredelegation från förvaltningschefen ska anmälas till 
förvaltningschefen (12 kap. 5 § PBL och 7 kap. 8 § KL). 

Beslut som inte ska anmälas till nämnden och krav på särskild protokollföring av vissa sådana 
beslut 

Beslut i de ärenden/ärendegrupper som fattas med stöd av delegation och som anges i nedanstående 
förteckning ska inte anmälas till nämnden. Sådana beslut ska, på delegatens ansvar, protokollföras 
särskilt, om beslutet får överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap. KL (laglighetsprövning) (12 kap. 5 § 
PBL, 6 kap. 40 § och 7 kap. 8 § KL). 
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Del C, delegering av ärenden inom miljö- och livsmedelsområdet 
Syftet med delegering av nämndens beslutanderätt är att avlasta nämnden mindre  viktiga ärenden för att 
möjliggöra en effektivare kommunal förvaltning med snabbare beslutsvägar och kortare 
handläggningstider.   

Beslut som fattas med stöd av delegering från nämnden ska alltid anmälas på nämndens nästa 
sammanträde.   

Nämnden kan när som helst återkalla eller ändra ett givet delegationsuppdrag (6 kap. 34 § KL).  

Delegationsrätten omfattar (med undantag för delegation i brådskande ärenden, A1 nedan) inte ärenden 
som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Sådana ärenden ska av delegaten hänskjutas 
till nämnden för avgörande.  

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp 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 

• att avvisa överklagande av beslut som fattats av delegaten när överklagandet kommit in för sent 
enligt 24 § förvaltningslagen.  
 

Delegation till tjänsteperson får vid förfall för denne, utövas av förordnad vikarie för denne. Delegation 
till chef får vid förfall för denne, utövas av tillförordnad chef.   

I den mån beslutanderätt delegerats till förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde, får 
förvaltningschefen vidaredelegera beslutanderätten till annan anställd i kommunen. Beslut som fattas 
med stöd av vidare delegation från förvaltningschefen ska enligt 6 kap. 37 § KL anmälas till 
förvaltningschefen. 

En kommun får ingå avtal om att någon av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan 
kommun. Det kallas för avtalssamverkan. Om ett samverkansavtal kan ingås av byggnadsnämnden, eller 
om det krävs ett godkännande av fullmäktige, beror på om avtalets innehåll är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt (5 kap. 1 § KL). Här utgår bedömningen primärt utifrån samverkansavtalets 
innehåll, och då särskilt dess omfattning. Inom ramen för avtalssamverkan, och med de begränsningar 
som följer av 6 kap. 38 § KL, kan de samverkande kommunerna komma överens om att uppdra åt en 
anställd i den andra kommunen att besluta på kommunens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av 
ärenden. Det kallas för extern delegering.  
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• Extern delegering är endast möjlig inom ramen för de uppgifter som omfattas av själva 
samverkansavtalet. Extern delegering enligt denna bestämmelse är vidare endast möjlig om 
avtalssamverkan grundas på KL:s regler om avtalssamverkan. 

• Det är inte möjligt att delegera beslutanderätt till förtroendevalda i den andra kommunen eller till 
anställda i kommunala bolag.  

• Samma regler gäller för jäv, anmälan av beslut etc. vid intern som vid extern delegation. 
Reglerna i 7 kap. 4–8 §§ KL är även tillämpliga i sådana situationer (9 kap. 37 § andra stycket 
KL).  

• Bestämmelserna i KL om extern delegering av ärenden inom ramen för avtalssamverkan är 
subsidiära till bestämmelser i speciallag. Om det i annan lag eller författning finns bestämmelser 
som avviker från KL:s regler om delegation inom ramen för avtalssamverkan, ska de 
bestämmelserna tillämpas istället för de generella bestämmelserna i KL (9 kap. 37 § tredje 
stycket KL).  
 

1. Kommunallagen (2017:725), KL 
Nr. Ärende/ärendegrupp Föreskrift Delegat(er) Anm. 
1.1 Beslut i ärenden som är så 

brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas 

12 kap. 5 § PBL 
6 kap. 39 § KL 

Ordföranden  

1.2 Utfärdande av fullmakt att 
föra nämndens talan inför 
domstol, andra myndigheter 
samt vid förrättningar av 
skilda slag. 

 Ordföranden Enligt 6 kap. 15 § KL är 
det som huvudregel 
kommunstyrelsen som 
företräder kommunen i 
alla mål och ärenden, 
om inte någon annan 
ska göra göra det på 
grund av lag eller annan 
författning eller beslut 
av kommunfullmäktige. 
Utfärdande av denna 
fullmakt med stöd av 
denna punkt kräver 
således att 
byggnadsnämnden är 
processbehörig redan 
enligt något föreskrifter 
eller genom beslut av 
fullmäktige, exempelvis 
nämndens reglemente. 

1.3 Överklagande av beslut 
eller dom som innebär en 
ändring av delegatens 
beslut. 

 Förvaltningschef  

1.4 Beslut om vidaredelegering 
av beslutanderätten till 
annan anställd i kommunen, 
i den mån beslutanderätt 
enligt denna 
delegationsordning 
delegerats till 

12 kap. 5 § PBL 
7 kap. 6 § KL 

Förvaltningschefen  

Bilaga 1, BMN § 36/2020-04-29



 

10 

 

 
 

förvaltningschef inom 
nämndens verksamhets-
område  

1.5 Beslut om vidaredelegering 
av beslutanderätten till 
anställd i annan kommun 
under förutsättning att båda 
nedanstående kriterier är 
uppfyllda 
beslutanderätten i 
ärendegruppen har 
delegerats till 
förvaltningschefen, och 
beslutanderätten faller inom 
ramen för sådan verksamhet 
som regleras i ett 
samverkansavtal enligt 9 
kap. 37 § KL. 

12 kap. 5 § PBL 
7 kap. 4-8 §§ KL 
Se även 9 kap. 37 § 
andra stycket KL. 

Förvaltningschefen  

2 Förvaltningslagen (2017:900), FL 
Om en annan lag eller en förordning innehåller någon bestämmelse som avviker från FL, tillämpas den 
bestämmelsen istället (4 § FL). 
Nr. Ärende/ärendegrupp Föreskrift Delegat(er) Anm. 
2.1 Beslut att förelägga den 

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

20 § andra stycket FL Bygglovhandläggare Om specialreglering 
finns i annan lag 
eller förordning ska 
den bestämmelsen 
dock tillämpas 
istället enligt 4 § FL. 
Se exv. 9 kap 22 § 
PBL. 

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

20 § andra stycket FL  Bygglovhandläggare Om specialreglering 
finns i annan lag 
eller förordning ska 
den bestämmelsen 
dock tillämpas 
istället enligt 4 § FL. 
Se exv. 9 kap 22 § 
PBL. 

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

 Bygglovhandläggare  

2.4 Beslut att avslå en 
framställning om att avgöra 
ett ärende 

12 § första stycket FL Bygg- och miljönämnden  

2.5 Beslut att begära att den som 
anlitar ombud ska medverka 
personligen vid 
handläggningen av ett ärende  

14 § första stycket FL Bygglovhandläggare  
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2.6 Beslut att ett ombud eller 
biträde som är olämpligt för 
sitt uppdrag inte längre får 
medverka i ärendet 

14 § andra stycket FL Bygglovhandläggare  

2.7 Beslut att begära att ett 
ombud styrker sin behörighet 
genom en skriftlig eller 
muntlig fullmakt med det 
innehåll som framgår av 15 § 
första stycket FL  

15 § första stycket FL 
 

Bygglovhandläggare  

2.8 Beslut att förelägga part eller 
ombud att styrka ombudets 
behörighet genom en 
fullmakt med det innehåll 
som framgår av 15 § första 
stycket FL  

15 § andra stycket FL Bygglovhandläggare  

2.9 Beslut att begära att en 
handling bekräftas av 
avsändaren  

21 § FL Bygglovhandläggare  

2.10 Beslut om rättelse/ändring av 
beslut som delegaten fattat 
enligt de förutsättningar som 
anges i 36–39 §§ FL 

36–39 §§ FL Bygg- och miljönämnden 
Bygglovhandläggare 

 

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

45 § första stycket 
andra meningen FL 

Bygglovhandläggare Bestämmelser om 
överklagande-frister 
finns bl.a. i 13 kap. 
16 § PBL. 
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3. Ärenden enligt PBL samt anslutande författningar och föreskrifter 
Beslut under handläggningen och vid överklagande av beslut  
Nr. Ärende/ärendegrupp Föreskrift Delegat(er) Anm. 
3.1 Föreläggande om att 

avhjälpa brist i ansökan om 
lov, förhandsbesked eller 
anmälan 

9 kap. 22 § första 
stycket  
9 kap. 46 § PBL 

Bygglovhandläggare  

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

9 kap. 22 § andra 
stycket PBL   
9 kap. 46 § PBL 
 
 

Bygglovhandläggare  

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

6 kap. 9 § PBF Bygglovhandläggare  

3.4 Beslut om att samordning 
med miljönämnd inte ska ske 

9 kap. 24 § andra 
stycket PBL 

Bygglovhandläggare  

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

9 kap. 27 § tredje 
stycket PBL 
6 kap. 7 § PBF 

Bygglovhandläggare  

     
Planbesked och planeringsbesked 
Nr. Ärende/ärendegrupp Föreskrift Delegat(er) Anm. 
3.6 Beslut i ärenden om 

planbesked, när beslutet är 
förenligt med gällande 
översiktsplan 

5 kap. 2 § PBL Kommunarkitekt 
Förvaltningschef 

 

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

5 kap. 4 § PBL 
 

Kommunarkitekt 
Förvaltningschef 

 

3.8 Begäran om 
planeringsbesked 

5 kap. 10 a § PBL Kommunarkitekt 
Förvaltningschef 

 

Bygglov, rivningslov och marklov m.m. 
Nr. Ärende/ärendegrupp Föreskrift Delegat(er) Anm. 
3.9 Beslut om prövning av 

åtgärd som inte kräver lov 
9 kap. 14 § PBL Bygglovhandläggare  

3.10 Beslut om villkorsbesked 9 kap. 19 § PBL Bygglovhandläggare  
3.11 Beslut om anståndsförklaring 9 kap. 28 § PBL Bygglovhandläggare  
3.12 Beslut om tidsbegränsat 

bygglov 
9 kap. 33 § PBL 
9 kap. 33 a § PBL 
 

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

3.13 Beslut om förlängning av 
tidsbegränsat bygglov 

9 kap. 33 § andra 
stycket PBL 

Bygglovhandläggare Förlängning av lov 
som meddelats med 
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9 kap. 33 a § andra 
stycket PBL  

stöd av 9 kap. 33 a § 
PBL får ges även 
efter den 1 maj 2023 
enligt övergångs-
bestämmelse nr. 3 till 
lagen (2017:267) 

3.14 Beslut om att avslå en 
ansökan om lov eller ge 
negativt förhandsbesked i de 
fall det är uppenbart att 
åtgärden eller åtgärderna 
som avses inte kan medges 

9 kap. 17 § PBL 
9 kap. 30 § PBL 
9 kap. 31 § PBL 
9 kap. 33–33 a §§ PBL 
9 kap. 34 § PBL 
9 kap. 35 § PBL 

Bygg- och miljönämnd  

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

9 kap. 42 a § andra 
meningen PBL 

Bygglovhandläggare  

Bygg-, mark- och rivningslov för åtgärder inom planlagt område 
Nr. Ärende/ärendegrupp Föreskrift Delegat(er) Anm. 
3.16 Beslut om bygglov för  9 kap. 30 § PBL Bygglovhandläggare  
3.17 Beslut om bygglov för  9 kap. 30 § PBL   
3.18 Beslut om bygglov för  9 kap. 30 § PBL   
3.19 Beslut om bygglov för  9 kap. 30 § PBL   
3.20 Beslut om bygglov för […] 

som avviker från detaljplan 
eller områdesbestämmelser 

9 kap. 30 § PBL 
9 kap. 31 b PBL 
9 kap. 31 c § PBL 

Bygglovhandläggare  

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

9 kap. 34 § PBL Bygglovhandläggare  

3.22 Beslut om marklov för  9 kap. 35 § PBL Bygglovhandläggare  
Bygglov för åtgärder utom planlagt område 
Nr. Ärende/ärendegrupp Föreskrift Delegat(er) Anm. 
3.23 Beslut om bygglov för  9 kap. 31 § PBL Bygglovhandläggare  
3.24 Beslut om bygglov för  9 kap. 31 § a PBL   
3.25     
3.26     
3.27     
Genomförandet av mark-, bygg- och rivningsåtgärder 
Nr. Ärende/ärendegrupp Föreskrift Delegat(er) Anm. 
3.28 Beslut om föreläggande för 

byggherren att ge in de 
ytterligare handlingar som 

10 kap. 22 § första 
stycket 2 PBL 

Bygglovhandläggare  
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behövs för nämndens 
prövning i frågan om 
startbesked 

3.29 Beslut om startbesked 10 kap. 23 § PBL Bygglovhandläggare  
3.30 Beslut om att det inte behövs 

någon kontrollplan för 
rivningsåtgärder 

10 kap. 18 § andra 
stycket PBL 

Bygglovhandläggare  

3.31 Bestämma – i kontrollplan 
eller genom särskilt beslut – 
att krav på omfattande 
ändringar av andra delar än 
den direkt berörda av en 
byggnad inte behöver utföras 
förrän vid en viss senare 
tidpunkt 

3 kap. 21 § PBF Bygglovhandläggare  

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

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

Bygglovhandläggare  

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

10 kap. 4 § PBL Bygglovhandläggare  

3.34 Besluta att utse ny 
kontrollansvarig 

10 kap. 13 § PBL Bygglovhandläggare  

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

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

Bygglovhandläggare  

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

10 kap. 29 § PBL Bygglovhandläggare  

3.37 Beslut om interimistiskt 
slutbesked 

10 kap. 36 § PBL Bygglovhandläggare  

3.38 Beslut om slutbesked 10 kap. 34 § PBL Bygglovhandläggare  
Ärenden avseende hissar och andra motordrivna anordningar samt funktionskontroll av ventilationssystem 
Nr. Ärende/ärendegrupp Föreskrift Delegat(er) Anm. 
3.39 Beslut om längre 

besiktningsintervall  
3 kap. 16 § Boverkets 
föreskrifter och 
allmänna råd (BFS 

Bygglovhandläggare 
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2011:12, med änd-
ringar t.o.m. BFS 
2018:2 - H 18, omtryck 
BFS 2018:2) om hissar 
och vissa andra 
motordrivna 
anordningar 

3.40 Beslut om anstånd med 
kontroll 

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

Bygglovhandläggare  

3.41 Beslut om senareläggning av 
besiktningstidpunkt för 
funktionskontroll av 
ventilationssystem 

4 § Boverkets 
föreskrifter och 
allmänna råd om 
funktionskontroll av 
ventilationssystem och 
certifieringar av 
sakkunniga 
funktionskontrollanter 
(BFS 2011:16) med 
ändringar t.o.m. BFS 
2017:10, OVK 3, 
omtryck BFS 2017:10 

Bygglovhandläggare  
 

Tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder 
Nr. Ärende/ärendegrupp Föreskrift Delegat(er) Anm. 
3.42 Besluta att begära biträde av 

Polismyndigheten för 
tillträde enligt 11 kap. 8 § 
PBL 

11 kap. 9 § PBL Förvaltningschef 
Bygglovhandläggare 

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

3.43 Beslut att det ska planteras 
på tomten och att befintlig 
växtlighet på tomten ska 
bevaras, om det behövs för 
att uppfylla kraven i 8 kap. 
15 § första stycket PBL 

8 kap. 15 § tredje 
stycket PBL 

Bygglovhandläggare  

3.44 Beslut om ingripandebesked 11 kap. 7 § PBL Bygglovhandläggare  
3.45 Besluta om lovföreläggande, 

utan vite 
11 kap. 17 § PBL Bygglovhandläggare  

3.46 Besluta om föreläggande om 
underhållsutredning,  utan 
vite 

11 kap. 18 § PBL Bygglovhandläggare  

3.47 Beslut om 
åtgärdsföreläggande, utan 
vite 

11 kap. 19 § PBL Bygglovhandläggare  

3.48 Beslut om 
rättelseföreläggande, även 

11 kap. 20 § PBL 
11 kap. 32 a § PBL 

Bygglovhandläggare  
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föreläggande som förenas 
med förbud mot att åter 
utföra bygglovspliktig 
åtgärd, utan vite 

3.49 Beslut om 
rivningsföreläggande, utan 
vite 

11 kap. 21 § PBL Bygglovhandläggare  

3.50 Beslut om föreläggande för 
ökad trafiksäkerhet,  utan 
vite 

11 kap. 22 § PBL 
11 kap. 23 § PBL 

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

3.51. Beslut om föreläggande om 
anordnande av stängsel kring 
industrianläggning som inte 
länge används, utan vite 

11 kap. 24 § PBL Bygglovhandläggare  

3.52 Beslut om förbud mot 
fortsatt arbete eller åtgärd. 
 
Sådant förbud får förenas 
med fast eller löpande vite 
om maximalt X skr. 

11 kap. 30 § PBL 
11 kap. 31 § PBL 
11 kap. 32 § PBL 
11 kap. 37 § PBL 
12 kap. 6 § 2 PBL 

Bygglovhandläggare  

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

8 kap. 6 § PBF Bygglovhandläggare  

3.54 Beslut om förbud mot 
användning av hela eller 
delar av ett byggnadsverk, 
inkl. hissar och andra 
motordrivna anordningar, 
dock utan vite i andra fall än 
vad avser förbud som 
meddelas med stöd av att 
hela eller delar av 
byggnadsverket som avses 
med förbudet har brister som 
kan äventyra säkerheten för 
som uppehåller sig i eller i 
närheten av byggnadsverket 
(11 kap. 33 § 1 PBL).  
 
Sådant förbud får förenas 
med fast eller löpande vite 
om maximalt X skr. 

11 kap. 33 § PBL 
11 kap. 37 § PBL 
12 kap. 6 § 2 PBL 

Bygglovhandläggare  

3.55 Beslut om byte av 
funktionskontrollant 

11 kap. 34 § PBL Bygglovhandläggare  

3.56 Beslut om att entlediga och 
utse ny kontrollansvarig 

11 kap. 35 § PBL Bygglovhandläggare  
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3.57 Beslut om ansökan om 
utdömande av vite 

11 kap. 37 § tredje 
stycket PBL 

Förvaltningschef 
Bygglovhandläggare 

 

3.58 Besluta om ansökan om 
handräckning för tillträde 
eller för genomförande av en 
åtgärd som avses med ett 
föreläggande som meddelats 
med stöd av 11 kap. 19–25 
§§ PBL 

11 kap. 39 § PBL Förvaltningschef  
Bygglovhandläggare 

 

3.59 Beslut om begäran om 
indrivning av 
byggsanktionsavgift 

9 kap. 4 § första 
stycket PBF 

Förvaltningschef 
Bygglovhandläggare 

Bestämmelser om 
indrivning finns i 3–
9 §§ indrivnings-
förordningen 
(1993:1229)  

Avgifter i ärenden enligt PBL samt anslutande författningar och föreskrifter 
Nr. Ärende/ärendegrupp Föreskrift Delegat(er) Anm. 
3.60 Uttag av avgift i enlighet 

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

12 kap. 8 § PBL 
12 kap. 9 § PBL 
12 kap. 11 § PBL 
12 kap. 8 a § PBL 

Bygglovhandläggare  

4   Lagen (2014:320) om färdigställandeskydd, LFS 
Nr. Ärende/ärendegrupp Föreskrift Delegat(er) Anm. 
4.1 Prövning av behov och 

beslut i frågan om 
färdigställandeskydd behövs 
eller inte för vissa åtgärder 
som anges i lagen 

3 § LFS Bygglovhandläggare  

Fastighetsbildningslagen (1970:988), FBL 
Nr. Ärende/ärendegrupp Föreskrift Delegat(er) Anm. 
3.61 Företräda byggnadsnämnden 

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

4 kap. 25 § FBL Kommunarkitekt  

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

5 kap. 3 § tredje 
stycket FBL 

Kommunarkitekt  

3.63 Beslut om att ansöka om 
fastighetsbestämning  

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

Kommunarkitekt  

3.64 Godkänna förrättning, för-
rättningsbeslut eller 
gränsutmärkning 

15 kap. 11 § FBL Kommunarkitekt 
Bygglovhandläggare 
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5   Ledningsrättslagen (1973:1144), LL 
Nr. Ärende/ärendegrupp Föreskrift Delegat(er) Anm. 
5.1 Företräda byggnadsnämnden 

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

19 § LL Kommunarkitekt  

5.2 Godkänna beslut eller åtgärd 28 § LL Kommunarkitekt  

6   Anläggningslagen (1973:1149), AL 
Nr. Ärende/ärendegrupp Föreskrift Delegat(er) Anm. 
6.1 Besluta att begära förrättning 18 § första stycket 3 

AL 
Kommunarkitekt 
 

 

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

21 § AL Kommunarkitekt  

6.3 Godkänna beslut eller  
åtgärd 

30 § AL Kommunarkitekt  
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7   Lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, LGS och 
förordningen (1998:929) om gaturenhållning och skyltning, FGS 
Nr. Ärende/ärendegrupp Föreskrift Delegat(er) Anm. 
7.1 Beslut om tillstånd att sätta 

upp skyltar varigenom 
allmänheten avvisas från ett 
visst område som är av 
betydelse för friluftslivet 

5 § LGS Bygglovhandläggare  

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

6 § LGS 
7 § LGS 
 

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

7.3 Avge yttrande till länsstyrelsen 4 § första stycket FGS Bygglovhandläggare  
7.4 Beslut om medgivande att ha 

affisch eller annan tillfällig 
anordning utomhus för reklam, 
propaganda eller liknande 
ändamål uppsatta mer än fyra 
veckor 

9 § LGS 
6 § första stycket FGS 

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

7.5 Beslut om förelägganden och 
förbud i ärenden om tillsyn 
enligt LGS som ankommer på 
nämnden, sådant beslut får 
förenas med vite om maximalt 
X skr 

12 § LGS Bygglovhandläggare  

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

13 § LGS 
1 § andra stycket 
förordningen (1998:903) 
om avgifter för prövning 
enligt lagen med 
särskilda bestämmelser 
om gaturenhållning och 
skyltning samt 
kommunens taxa 

Bygglovhandläggare  

8   Lagen (2010:1011) och förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor, LBEV 
respektive FBEV 
Nr. Ärende/ärendegrupp Föreskrift Delegat(er) Anm. 
8.1 Beslut om tillstånd att hantera, 

överföra eller importera explosiva 
varor eller att yrkesmässigt eller i 

16 § LBEV 
17 § LBEV 
18 § LBEV 
19 § LBEV 

Räddningschef 
V. räddningschef 
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större mängd hantera brandfarliga 
varor 

8.2 Beslut om nya eller ändrade vill-
kor för tillstånd 

19 § tredje stycket  
LBEV 

Räddningschef 
V. räddningschef 

 

8.3 Beslut om att återkalla tillstånd 20 § LBEV Räddningschef 
V. räddningschef 

 

8.4 Beslut om att begära den hjälp av 
polismyndigheten som behövs för 
tillsynen 

24 § tredje stycket  
LBEV 

Räddningschef 
V. räddningschef 

 

8.5 Beslut om förelägganden och för-
bud 

25 § LBEV Räddningschef 
V. räddningschef 

 

8.6 Beslut om avgiftsuttag i enskilda 
fall för tillståndsprövning, tillsyn, 
provtagning, undersökning, god-
kännanden och andra beslut och 
åtgärder 

27 §  LBEV Räddningschef 
V. räddningschef 

 

9   Lagen (2006:378) om lägenhetsregister, LOL 
Nr. Ärende/ärendegrupp Föreskrift Delegat(er) Anm. 
9.1 Beslut om att  fastställa 

belägenhetsadress 
10 § LOL Aktuell handläggare  

9.2 Beslut om att fastställa 
lägenhetsnummer 

11 § LOL Aktuell handläggare  

10   Extern delegation inom ramen för kommunal avtalssamverkan 
Nr. Ärende/ärendegrupp Föreskrift Delegat(er) Anm. 
10.1     
10.2     
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Miljöbalkens område 
  

 
Allmänna hänsynsregler m.m. 2 kap. MB 

  

Besluta i tillsynsärende gällande tillämpningen av de allmänna 
hänsynsreglerna 

2 kap. 2-9 §§, 
26 kap. MB 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

 
Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag, 6 
kap. MB 

  

Avge yttrande till verksamhetsutövare inför eller i samrådsskedet om 
miljökonsekvensbeskrivning 

6 kap. 4 § MB Miljöchef 
Miljöinspektör 

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

6 kap. 5 § MB Miljöchef 
Miljöinspektör 

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

6 kap. 8 § MB 
12 § FMKB 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

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

6 kap. 12-14 
§§ MB och 8 
§ FMKB 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

 
Skydd av områden, 7 kap. MB 

  

Besluta om bifall till ansökningar om strandskydds-dispens med nedan 
angivna särskilda skäl: 
 

• redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse 
för strand-skyddets syften, 

 
• genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan 

exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, 
 
• behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid 

vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området, 
 
• behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen 

inte kan genomföras utanför området, 
 
• behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse 

som inte kan tillgodoses utanför området, till exemplet 
infrastrukturanläggning, anpassning för bättre tillgång för 
funktionshindrade, åtgärder för bland annat friluftslivet eller, 

 
• behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget 

intresse. Innebär att det måste vara frågan om mycket speciella 
omständigheter som är mer eller mindre unika till sin karaktär 

7 kap. § 18 c 
MB 

Bygglovingenjör 
Miljöchef 
Miljöinspektör 
 

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 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

Bilaga 1, BMN § 36/2020-04-29



 

22 

 

andra stycket 
MB, 
kommunens 
vatten-
föreskrifter 

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

2 kap. 9 § 
MTF 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

 
Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap. MB 

  

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

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

Miljöchef 
Miljöinspektör 

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

21 § 3, 22 och 
26 §§ FMH 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

Besluta i ärende om tillstånd att inrätta avloppsanordning med ansluten 
vattentoalett 

13 § första 
stycket 1 
FMH 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

Besluta i ärende om tillstånd att ansluta vattentoalett till befintlig 
avloppsanordning 

13 § första 
stycket 2 
FMH 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

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

13 § fjärde 
stycket FMH, 
lokala 
föreskrifter för 
att skydda 
människors 
hälsa och 
miljön 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

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

13 § andra 
stycket FMH 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

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

14 § FMH Miljöchef 
Miljöinspektör 

Besluta i ärende om tillstånd till värmepumps-anläggning för utvinning 
av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten där tillstånd krävs enligt 
skyddsföreskrifter för vattentäkter 

17 § första 
stycket andra 
meningen 
FMH, 
skyddsföreskri
fter för 
vattentäkter 

Miljöchef 
Miljöinspektör 
Handläggare 

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 

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

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

Miljöchef 
Miljöinspektör 

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

38 § FMH Miljöchef 
Miljöinspektör 

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

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

Miljöchef 
Miljöinspektör 

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 3 
FMH, lokala 
föreskrifter för 
att skydda 
människors 
hälsa och 
miljön 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan för att sprida naturlig 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 § 
första stycket 
2 FMH, lokala 
föreskrifter för 
att skydda 
människors 
hälsa och 
miljön 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

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 § 
första stycket 
5 FMH, lokala 
föreskrifter för 
att skydda 
människors 
hälsa och 
miljön 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

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 hälsoskydds-synpunkt 
inte föreligger 

Lokala 
föreskrifter för 
att skydda 
människors 
hälsa och 
miljön 

Miljöchef 
Miljöinspektör 
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Verksamheter som orsakar miljöskador, 10 kap. MB 
Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av föroreningsskada  2 kap 31 § 2 

MTF 
Miljöchef 
Miljöinspektör 

Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av allvarlig miljöskada 2 kap. 31 § 2-
3 MTF, 10 
kap. 14 § MB, 
18-21 §§ FAM 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

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

28 § FMH Miljöchef 
Miljöinspektör 

 
Vattenverksamhet, 11 kap. MB 

  

Yttrande till länsstyrelsen i ärende om anmälan av 
vattenverksamhet eller till länsstyrelse eller mark- och 
miljödomstol i ärende om tillstånd för mark-avvattning 

11 kap. 9 a-b 
och 13 §§ 
MB, 21 § 
FVV 
 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

 
Jordbruk och annan verksamhet, 12 kap. MB 

  

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

12 kap. 6 § 
MB 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

 
Kemiska produkter och biotekniska organismer, 14 kap. MB 

  

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

14 kap. 9 § 
tredje stycket 
MB 
 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

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

14 § SNFS 
1997:2 
 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

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

11 § SNFS 
1997:2 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

Besluta i ärende om undantag från informations-plikten för den som 
avser att sprida bekämpnings-medel på områden där allmänheten får 
färdas fritt 

13 och 16 §§ 
SNFS 1997:2 
 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

Besluta i tillsynsärende om skydd mot vatten-förorening vid hantering 
av brandfarliga vätskor 

NFS 2003:24 Miljöchef 
Miljöinspektör 

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

Förordningen 
(2007:846) 
om fluorerade 
växthus-gaser 
och ozon-

Miljöchef 
Miljöinspektör 
Handläggare 
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nedbrytande 
ämnen 

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

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

Miljöchef 
Miljöinspektör 

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

1 k
ap. 19 § 5-9, 2 
kap 31§ 5-6 
och samt 2 
kap 32-33 §§ 
MTF 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

 
Avfall och producentansvar, 15 kap. MB 

  

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

15 kap. 18 § 
tredje och 
fjärde 
styckena MB 

Miljöchef 
Miljöinspektör 
Handläggare 

Besluta i ärende om anmälan om kompostering eller annan 
återvinning/annat bortskaffande av annat avfall än trädgårdsavfall 

45 § AF Miljöchef 
Miljöinspektör 
Handläggare 

Besluta om undantag vad avser latrin Lokala 
renhållningsfö
reskrifter 

Miljöchef 
Miljöinspektör 
Handläggare 

Besluta om undantag vad avser samkompostering av latrin och 
komposterbart hushållsavfall 

Lokala 
renhållningsfö
reskrifter 

Miljöchef 
Miljöinspektör 
Handläggare 

Besluta om undantag vad avser slam Lokala 
renhållningsfö
reskrifter 

Miljöchef 
Miljöinspektör 
Handläggare 

Besluta om utökat slamsugningsintervall Lokala 
renhållningsfö
reskrifter 

Miljöchef 
Miljöinspektör 
Handläggare 

Besluta om gemensam sopbehållare Lokala 
renhållningsfö
reskrifter 

Miljöchef 
Miljöinspektör 
Handläggare 

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

Lokala 
renhållningsfö
reskrifter 
 

Miljöchef 
Miljöinspektör 
Handläggare 

Besluta om undantag vad avser egen behandling av hushållsavfall Lokala 
renhållningsfö
reskrifter 

Miljöchef 
Miljöinspektör 
Handläggare 

Besluta om undantag från renhållningsföreskrifter för kommunen om 
synnerliga skäl föreligger 

Lokala 
renhållningsfö
reskrifter 

Miljöchef 
Miljöinspektör 
Handläggare 
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Tillsyn, 26 kap. MB 

  

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

26 kap. 9 § 
MB 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

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

26 kap. 13 § 
MB 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

Besluta att förena föreläggande eller förbud med vite om högst 50 000 
kr. 

26 kap. 14 § 
MB 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

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

26 kap. 15 § 
MB 
 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

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

26 kap. 19 § 
tredje stycket 
MB 
 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

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

26 kap. 21 § 
MB 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

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

26 kap. 22 § 
MB 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

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

26 kap. 22 § 
tredje stycket 
MB 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

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

26 kap. 26 § 
MB 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

 
Tillstånds giltighet, omprövning m m, 24 kap. MB 

  

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

24 kap. 8 § 
MB 

Miljöchef 
Miljöinspektör 
Handläggare 

 
Avgifter, 27 kap. MB 

  

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

27 kap. 1 § 
MB, 
kommunens 
taxa 

Miljöchef 
Miljöinspektör 
Handläggare 

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

Kommunens 
taxa 

Miljöchef 
Miljöinspektör 
Handläggare 

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

9 kap. 5 § 
FAPT 

Miljöinspektör 
Handläggare 

 
Tillträde m.m., 28 kap. MB 
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Besluta att meddela förbud vid vite av högst 2 000 kronor att rubba eller 
skada mätapparat eller liknande utrustning som behöver sättas ut vid 
undersökningar 

28 kap. 1 och 
7 § MB 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

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

28 kap. 1 och 
8 §§ MB 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

 
Miljösanktionsavgifter, 30 kap. MB 

  

Besluta om miljösanktionsavgift upp till 25 000 kr 30 kap. 3 § 
MB 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

Miljösanktionsavgift som beslutats på delegation ska särskilt redovisas 
för nämnden. 
 

  

 
Livsmedelsområdet m.m.  

   

 
Livsmedelslagen (2006:804)  

  

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

22 § LL  Miljöchef 
Miljöinspektör 

Beslut avseende registrering av livsmedelsanläggning.  23 § LF  Miljöchef 
Miljöinspektör 

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 1000 kronor  

24 § första 
och andra 
styckena LL, 
34 § LF  

Miljöchef 
Miljöinspektör 

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  

Miljöchef 
Miljöinspektör 

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

27 § LL  Miljöchef 
Miljöinspektör 

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

33 § LL   Miljöchef 
Miljöinspektör 

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

26 § LL  Miljöchef 
Miljöinspektör 
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Åtgärderna från de behöriga myndigheternas sida och 
sanktioner   
Besluta om att varor ska behandlas, att märkning ändras, eller att 
korrigerande information ska förmedlas till konsumenterna.   

(EU) 
2017/625  Art 
138 2 c   

Miljöchef 
Miljöinspektör 

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

(EU) 
2017/625 Art 
138 2 d  

Miljöchef 
Miljöinspektör 

Besluta att aktören ska öka egenkontrollernas frekvens   (EU) 
2017/625 Art 
138 2 e  

Miljöchef 
Miljöinspektör 

Besluta att varor dras tillbaka, återkallas, bortskaffas och destrueras, 
och i tillämpliga fall tillåta att varorna används för andra ändamål än de 
som de ursprungligen var avsedda för  

(EU) 
2017/625 Art 
138 2 g  
  

Miljöchef 
Miljöinspektör 

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

(EU) 
2017/625 Art 
138 2 h  

Miljöchef 
Miljöinspektör 

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

(EU) 
2017/625 Art 
138 2 i  

Miljöchef 
Miljöinspektör 

Besluta om sanktionsavgift inom nämndens kontrollområde   30 c LL och 
39 a – 39 g  
LF  

Miljöchef 
Miljöinspektör 

 
Livsmedelsförordningen (2006:813)  

   

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

8 § LF   Miljöchef 
Miljöinspektör 

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

   

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

3-6 §§ 
FAOKL 
Kommunens 
taxa  

Miljöchef 
Miljöinspektör 

Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften  10 § FAOKL 
Kommunens 
taxa  

Miljöchef 
Miljöinspektör 

Besluta om avgift för offentlig kontroll som utförs efter klagomål och 
som är nödvändig för att undersöka den påstådda bristen.  

11 § FAOKL  Miljöchef 
Miljöinspektör 
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Besluta om avgift för offentlig kontroll som ursprungligen inte var 
planerad och blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad 
påvisats.    

11 a §  
FAOKL  

Miljöchef 
Miljöinspektör 

Besluta om att minska beloppet för avgiften under de förutsättningar 
som anges i artikel 79.3 i (EU) 2017/625.  

12 a §  1 st 
FAOKL  

Miljöchef 
Miljöinspektör 

Besluta om att avgift i ett enskilt fall inte ska tas ut om beloppet är så 
lågt att ett uttag skulle vara oekonomiskt med hänsyn till kostnaderna 
för uttaget och de totala förväntade inkomsterna från avgiften.   

12 a §  2 st 
FAOKL  

Miljöchef 
Miljöinspektör 

Besluta om avgift för registrering.   13-14 §§ 
FAOKL  

Miljöchef 
Miljöinspektör 

 
Förordning (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel 
som importeras från ett tredjeland   

   

Besluta om avgift för importkontroll   12 § 
Förordning 
2006:812   

Miljöchef 
Miljöinspektör 

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

   

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

23 § LFAB  
12 § FFAB  
  

Miljöchef 
Miljöinspektör 

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 understig 1000.kronor  

25 § LFAB  Miljöchef 
Miljöinspektör 

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

27 § LFAB  Miljöchef 
Miljöinspektör 

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

30 a – 30 e §§ 
LFAB  

Miljöchef 
Miljöinspektör 

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

33 § LFAB  Miljöchef 
Miljöinspektör 

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

   

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

3-6 §§ 
FAOKF   
Kommunens 
taxa  

Miljöchef 
Miljöinspektör 
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Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften  11 § FAOKF 
Kommunens 
taxa  

Miljöchef 
Miljöinspektör 

Besluta om avgift för kostnader för offentlig kontroll som utförs efter 
klagomål och som är nödvändig för att undersöka den påstådda bristen.   

12 § 1 st 
FAOKF   

Miljöchef 
Miljöinspektör 

Besluta om avgift för offentlig kontroll som ursprungligen inte var 
planerad och som blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad 
påvisats.   

(EU) 
2017/625 art 
79.2 c  
12 § 2 st 
FAOKF  

Miljöchef 
Miljöinspektör 

Besluta, i enlighet med artikel 79.4 (EU) 2017/625, att avgift inte ska 
tas ut i ett enskilt fall om beloppet är så lågt att ett uttag skulle vara 
oekonomiskt med hänsyn till kostnaderna för uttaget och de totala 
förväntade inkomsterna från avgiften.  

13 a § 
FAOKF  

Miljöchef 
Miljöinspektör 

 
Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 
2017:2)  

   

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

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

Miljöchef 
Miljöinspektör 

 
Vissa övriga ärenden 

  

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

 Miljöchef 
Miljöinspektör 
Handläggare 

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

 Miljöchef 
Miljöinspektör 
Handläggare 

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

 Miljöchef 
Miljöinspektör 
Handläggare 

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

 Miljöchef 
Miljöinspektör 
Handläggare 

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

31 § SSL 16 
§§ SSF 
 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

Besluta i ärende om solarier inom nämndens ansvarsområde 
• med anledning av anmälan av verksamhet i vilken solarium 

upplåts till allmänheten 
• i övrigt 

32 § SSL 
16 § SSF 
8 och 13 §§ 
SSMFS 
2008:36 

Miljöchef 
Miljöinspektör 
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Besluta att ta ut avgift för tillsynsärende enligt strålskyddslagstiftningen 16 a § SSF, 
Kommunens 
taxa 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

Utöva tillsyn av rökfria miljöer i sådana lokaler som inte är upplåtna 
endast till personal samt i lokaler enligt 4 § tobakslagen, samt meddela 
de förelägganden och förbud som behövs för att säkerställa lagens 
efterlevnad. 

2, 4 och 20 §§ 
Tobakslagen 

Miljöchef 
Miljöinspektör 
 

 
Lagen om sprängämnesprekursorer (2014:799) 

  

Besluta om att få tillträde eller begära få de upplysningar och 
handlingar som behövs för tillsynen. 

7 § LOS Miljöchef 
Miljöinspektör 

Besluta att meddela de föreläggande som behövs för att 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 ska följas. 

8 § LOS Miljöchef 
Miljöinspektör 

Besluta om att debitera avgift enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige 

11 § LOS 
Kommunens 
taxa 

Miljöchef 
Miljöinspektör 

Besluta att begära polishjälp för att få den hjälp som behövs för att 
tillsynen ska kunna genomföras 

7 § LOS Miljöchef 
Miljöinspektör 

Extern delegation inom ramen för 
 kommunal avtalssamverkan 
Nr. Ärende/ärendegrupp Avtal Delegat(er) Anm. 

1.  Ärenden inom miljö- och 
livsmedelsområdet 

Samverkansavtal 
Sjuhärad beslutat i 
bygg- och 
miljönämnden 2020-
03-25. 

Miljöinspektörer och 
miljöchefer i andra 
sjuhäradskommuner. 
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Förkortningar 
 
I denna delegationsordning används följande förkortningar: 
 
AF  Avfallsförordningen  
 
AL  Anläggningslagen 
 
BBR  Boverkets Byggregler 
 
BFA Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 

hissar och andra motordrivna anordningar  
 
BFFV  Boverkets föreskrifter om    

funktionskontroll av ventilationssystem  
 
BFS  Boverkets författningssamling 
 
BL  Byggnadslag  
 
BVL  Lagen om tekniska egenskaper på  
                                            byggnadsverk 
 
DF  Delgivningsförordningen  
 
DL  Delgivningslagen  
 
FAM Förordningen om allvarliga miljöskador  
 
FAOKF Förordningen om avgifter för offentlig 

kontroll av foder och animaliska 
biprodukter 

 
FAOKL Förordningen om avgifter för offentlig 

kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter 

 
FAPT Förordningen om avgifter för prövning och 

tillsyn enligt miljöbalken  
 
FBL  Fastighetsbildningslag 
 
FFAB  Förordning om foder och animaliska
  biprodukter  
 
FKHMA Förordningen om kontroll av hissar och 

vissa andra motordrivna anordningar  
 
FL  Förvaltningslagen 
 
FMH Förordningen om miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd  
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FMKB Förordningen om 

miljökonsekvensbeskrivningar 
 
FMSA Förordningen om miljösanktionsavgifter  
 
FOAS  Förordningen om anmälan för samråd 
 
FOS  Förordningen om områdesskydd enligt 
  miljöbalken m.m. 
 
FVV Förordningen om vattenverksamhet m.m.  
 
KL  Kommunallagen  
 
LB Lagen om byggfelsförsäkring  
 
LFAB Lagen om foder och animaliska 

biprodukter  
 
LFBE Lagen och förordningen om brandfarliga 

och explosiva varor  
 
LIVSFS  Livsmedelsverkets föreskrifter 
 
LF  Livsmedelsförordningen 
 
LL  Livsmedelslagen 
 
LOS  Lagen om sprängämnesprekursorer 
 
MB  Miljöbalken 
 
MKB  Miljökonsekvensbeskrivning 
 
MTF  Miljötillsynsförordningen  
 
NFS Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd 

mot mark- och vattenförorening vid lagring 
av brandfarliga vätskor 

 
OSL Offentlighets- och sekretesslagen  
 
PBF  Plan- och byggförordningen 
 
PBL  Plan- och bygglagen 
 
PCB  Polyklorerade bifenyler 
 
RF Renhållningsföreskrifter för Herrljunga 

kommun 
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SFS  Svensk författningssamling 
 
SLVFS  Livsmedelsverkets författningssamling 
 
SNFS Naturvårdsverkets föreskrifter om 

spridning av kemiska bekämpningsmedel 
 
SSF  Strålskyddsförordningen 
 
SSL  Strålskyddslagen 
 
SSMFS Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om 

solarier 
 

TF  T 
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