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Delegationsordning för Bygg- och miljönämnden 
 
Allmänna bestämmelser 

Förslaget till delegationsregler gäller med de förbehåll som anges i 6 kap 38§ 
kommunallagen, och annan lagstiftning. Delegationen gäller de 
författningsändringar som görs efter hand och som bedöms innebära en 
oförändrad delegationsnivå. 

1. I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras 
(kommunallagen 6 kap 38§): 

 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 överlåtits 
till nämnden, eller 

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

2. Delegat får besluta i ärenden som till sin art och betydelse är likvärdiga 
med i bestämmelserna angivna delegationer. 

3. Nämnden eller förvaltningschefen kan återkalla delegering. Nämnden 
eller förvaltningschefen kan föregripa beslut genom att ingripa i ett 
ärende och överta beslutsfattandet. 

4. När förvaltningschefen anges som delegat gäller delegationsrätten även 
tillförordnad förvaltningschef. När ordföranden anges som delegat 
gäller delegationsrätten, i brådskande ärenden, vice ordföranden vid 
ordförandes frånvaro 

5. Förvaltningschefen har rätt att vidaredelegera beslutanderätt. 

6. Beslut som fattas med stöd av delegation och vidaredelegation skall 
uppföras på en förteckning och delges nämnden i samband med 
nämndens närmast kommande ordinarie sammanträde. 

7. Delegering av befogenheter att besluta i ärenden om tillstånd, 
godkännande, dispenser, anmälningar och liknande innefattar, där 
lagen så medger; 

• Befogenhet att fatta beslut och med stöd av gällande författningar. 

• Meddela villkor för beslutet. 

• Rätt att återkalla eller ändra beslut som meddelats med stöd av 
delegering. 

• Rätt att inte vidta åtgärd med anledning av framförda klagomål, gjord 
anmälan eller av annan anledning. 
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Befogenheten innebär inte rätt att besluta om avslag. Denna 
punkt gäller om inte annat anges i dessa bestämmelser 

 
Åtgärder som inte är beslut i kommunallagens mening utan innebär ren verkställighet 
behöver inte delegeras. Exempel på sådana åtgärder är: 
 

• Anmälan om misstänkta brott till åklagare eller polis 

• Ta ut avgift enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa 

 

Administrativa ärenden 
Personalärenden 
Delegering av personaladministrativa ärenden sker enligt delegationsordning beslutad och 
reviderad av kommunstyrelsen 2016-01-26 § 10. De flesta beslut i personalärenden är 
verkställighetsbeslut inom ramen för tilldelad budget. 

 
Upphandling 

Delegationer inom upphandlingsområdet regleras i kommunstyrelsens delegationsordning, 
2016-01-26 § 10. 
 
Att upphandla entreprenader, varor och tjänster där värdet understiger det fastställda beloppet 
för direktupphandling ligger inom uppdraget för förvaltningschefen samt berörda chefer och 
tjänstemän, s.k. ställningsfullmakt. I dessa fall är det alltså inte fråga om någon delegerad 
beslutanderätt. 

 

 Nämndens 
delegation 

Vidare-
delegation 

1. Besluta om förtroendemäns 
deltagande i kurser och 
konferenser. 

Ordförande  

2. Framställning till statliga och 
kommunala myndigheter i ärenden 
som rör nämndens verksamhet, 
dock inte framställning till 
kommunfullmäktige eller 
kommunstyrelsen. 

Förvaltnings-
chef 

 

3. Remittering av ärenden och 
besvarande av remisser.  
Gäller inte yttranden till 
kommunfullmäktige eller 
kommunstyrelsen eller yttranden 
med anledning av överklaganden 
av beslut som fattats av 
kommunfullmäktige, nämnden i 
dess helhet eller ordförande. 

Förvaltnings-
chef 

Bygglov-
handläggare 
Miljöhandläggare 
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4. Utfärdande av fullmakt att 
företräda nämnden och föra dess 
talan vid domstol och andra 
myndigheter. 

Förvaltnings-
chef 

 

6 kap 37§ Avge yttrande med anledning av 
överklagande av delegationsbeslut 
som fattats av ordförande. 

Ordförande  

7 kap 5§ Avge yttrande med anledning av 
överklagande av delegationsbeslut 

Förvaltnings-
chef 

Tjänsteman som 
fattat beslutet 

7 kap 5§ Överklaga beslut och domar som 
innebär ändring av beslut som 
fattats med stöd av delegation. 

Förvaltnings-
chef 

 

6 kap 39§ 
KL 

12 kap 5§ 

PBL 

Besluta på nämndens vägnar i 
ärenden som är så brådskande, att 
nämndens avgörande inte kan 
avvaktas. 

Ordförande  

7 kap 6§ 

12 kap 5§ 

PBL 

Vidaredelegera beslutanderätt som 
delegerats till förvaltningschef till 
annan anställd i kommunen. 

Förvaltnings-
chef 

 

7 kap 6§ 

9 kap 37§ 

12 kap 5§ 

PBL 

Vidaredelegera beslutanderätt som 
delegerats till förvaltningschef till 
anställd i annan kommun och det 
är reglerat i ett samverkansavtal. 

Förvaltnings-
chef 

 

 
Förvaltningslag (2017:900) 

 

  

§ 12  Avslå en framställning om att 
avgöra ett ärende. 

Förvaltnings-
chef 

 

§ 14 Begäran om att den som anlitar 
ombud ska medverka personligen 
vid handläggning av ett ärende. 

Förvaltnings-
chef 

 

§ 15 första 
stycket 

Begäran om att ett ombud stärker 
sin behörighet genom fullmakt. 

Förvaltnings-
chef 

Nämndsekr 

§ 15 andra 
stycket 

Förelägga part eller ombud att 
styrka ombudets behörighet genom 
fullmakt. 

Förvaltnings-
chef 

Nämndsekr 

§ 20 Förelägga den enskilde att avhjälpa 
en brist som finns kvar, om bristen 
medför att framställningen inte kan 
läggas till grund för en prövning i 
sak. 

Förvaltnings-
chef 

Tjänsteman som 
fattat beslutet 
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§ 20  Avvisa en framställning som är 
ofullständig eller oklar att den inte 
kan tas upp till prövning. 

Förvaltnings-
chef 

 

§ 21 Begäran att en handling bekräftas 
av avsändaren. 

Förvaltnings-
chef 

Tjänsteman som 
fattat beslutet 

§ 36 Rätta nämndbeslut som innehåller 
en uppenbar oriktighet till följd av 
skrivfel, räknefel eller liknade 
förbiseende. 

Ordförande  

§ 36 Rätta delegationsbeslut som 
innehåller en uppenbar oriktighet 
till följd av skrivfel, räknefel eller 
liknade förbiseende. 

Förvaltnings-
chef 

Tjänsteman som 
fattat beslutet 

§ 38 Ändra beslut som fattats av 
nämnden som är uppenbart 
oriktigt. 

Ordförande  

§ 38 Ändra delegationsbeslut som är 
uppenbart oriktigt. 

Förvaltnings-
chef 

Tjänsteman som 
fattat beslutet 

§ 45 Pröva om en skrivelse med 
överklagande har kommit in i rätt 
tid.  

Förvaltnings-
chef 

Nämndsekr. 

§ 45 Avvisa för sent inkommen 
överklagande. 

Förvaltnings-
chef 

Nämndsekr./ 
Tjänsteman som 
fattat beslutet 
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6 § 
21 kap 
1 § 
tredje 
stycket 
8 MB  

Ansöka hos mark- och miljödomstol 
respektive förvaltningsrätt om utdömande 
av vite. 

Förvaltnings-
chef 

Bygglov-
handläggare 
Miljö-
handläggare 

 
Tryckfrihetsförordning (1949:105) 

 
  

2 kap 
14 § 

Pröva begäran av enskild om att lämna ut 
allmän handling. 

Förvaltnings-
chef 

 

 
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

 

  

5 kap 5 
§ 

Sekretessmarkera handling Förvaltnings-
chef 

Nämndsekr. 
Bygglov-
handläggare 
Miljö-
handläggare. 

6 kap 3 
§ 

Besluta om att inte lämna ut allmän 
handling 

Förvaltnings-
chef 

 

 
Delgivningslagen (2010:1932) och Delgivningsförordningen (2011:154) 

 

  

DL 13 
§ 

Delgivningsmottagare för Bygg- och 
miljönämnden 

Förvaltnings-
chef 

Nämndssekr. 

DL 45-
50 §§ 
DF 19-
20 §§ 

Besluta att delgivning i ett ärende ska ske 
genom kungörelsedelgivning 

Förvaltnings-
chef 

Nämndssekr. 
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Miljöbalken (1998:808)  
Delegation av rätt att fatta beslut i ärende med stöd av balken innebär att delegat även har rätt 
att fatta beslut i ärendet med stöd av till balken kopplade föreskrifter. 

 

  

Kap 6 Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag 

  

4 § 
 
 
 
 
 
4 a§  

Yttrande till länsstyrelsen och verksamhets-
utövaren över miljökonsekvensbeskrivning 
och i utökat samråd med 
miljökonsekvensbedömning. 
 
Avge yttrande till länsstyrelsen i fråga om en 
verksamhet eller åtgärd som kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. 
 

Förvaltnings-
chef 

Miljö-
handläggare 

5 § Avge yttrande till verksamhetsutövare med 
anledning av utökat samråd med 
miljökonsekvensbedömning. 
 
 

Förvaltnings-
chef 

Miljö-
handläggare 

11 § Avge yttrande, i samverkan med andra 
berörda, i ärende om dispens från 
föreskrifter om biotopskydd. 

Förvaltnings-
chef 

Miljö-
handläggare 

18b § Besluta att ge dispens från förbuden inom 
strandskyddsområden i 15 § MB om det 
finns särskilda skäl och dispensen avser 
något annat än det som anges i 18 a § 1 och 
2. Lag (2009:532). Delegationen gäller 
dispens för transformatorstationer, 
nedgrävning av kablar och likn. åtgärder  

Förvaltnings-
chef 

Miljö-
handläggare 

22 § Besluta i ärende inom nämndens 
ansvarsområde om tillstånd och dispens från 
föreskrifter som länsstyrelsen meddelat för 
vattenskyddsområde 

Förvaltnings-
chef 

Miljö-
handläggare 

 Förordning om områdesskydd enl. Miljöbalken m.m. 

25 § Avge yttrande, i samverkan med andra 
berörda, till länsstyrelsen i ärende angående 
dispens från andra föreskrifter om 
områdesskydd 
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Kap 9 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

19 Kap 
4§ MB 
 
FMH 9§  
 
22 kap 4 
och 10 
§§ MB 

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

Förvaltnings- 
chef 

Miljö-
handläggare 

FMH 22 
och 26 
§§  

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

Förvaltnings-
chef 

Miljö-
handläggare 

 Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

FMH 13 
§ första 
stycket 1  
 

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

Förvaltnings-
chef 

Miljö-
handläggare 

FMH 13 
§ första 
stycket 2  

Besluta i ärende om tillstånd att ansluta 
vattentoalett till befintlig avloppsanordning 

Förvaltnings-
chef 

Miljö-
handläggare 

FMH 14 
§  

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

Förvaltnings-
chef 

Miljö-
handläggare 

FMH 17 
§, första 
stycket 

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

Förvaltnings-
chef 

Miljö-
handläggare 

FMH 18 
§ 

Föreskriva att tillstånd att inrätta en 
avloppsanordning enligt 13 § eller 
värmepump enligt 17 § FHM inte får tas i 
bruk förrän den har besiktigats och godkänts 

Förvaltnings-
chef 

Miljö-
handläggare 

FMH 22 
§, samt 
MPF 1 
kap, 10 § 

Besluta i ärende om anmälan av verksamhet 
med beteckningen C. 

Förvaltnings-
chef 

Miljö-
handläggare 

FMH 22 
§, samt 
MPF 1 
kap, 11 §  

Besluta om icke tillståndspliktig ändring av 
verksamhet med beteckningen enligt 3, 4 
eller 10 §§. Gäller även verksamheter som 
har frivilligt tillstånd. 

Förvaltnings-
chef 

Miljö-
handläggare 

FMH 34 
§ 

Besluta i tillsynsärende som rör åtgärder för 
bekämpning av ohyra och skadedjur 

Förvaltnings-
chef 

Miljö-
handläggare 

FMH 35 
§ 

Besluta i tillsynsärende som rör antalet 
toaletter i eller i anslutning till byggnader där 
människor vistas under en längre tid av 
dygnet 

Förvaltnings-
chef 

Miljö-
handläggare 

FMH 37 
§ 

Besluta i ärende om anmälan om gödselstad 
eller annan upplagsplats för djurspillning 
inom område med detaljplan 

Förvaltnings-
chef 

Miljö-
handläggare 
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FMH 38 
§ 

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

Förvaltnings-
chef 

Miljö-
handläggare 

 Tillstånds-/dispensbeslut enligt lokala 
hälsoskyddsföreskrifter  

2 §, samt 
FMH 40 
§  

Besluta i tillståndsärende rörande installation 
av exempelvis avloppsanordningar för bad-, 
disk- och tvätt- avloppsvatten, inom de 
områden som har märkts ut på kartbilaga 1 a-
g (streckat område) i lokala 
hälsoskyddsföreskrifter.  
 

Förvaltnings-
chef 

Miljö-
handläggare 

3 § Besluta i anmälningsärende om 
1. förmultningstoalett eller därmed 

jämförlig toalett (t ex separationstoalett), 
2. eltoalett, 
3. torrtoalett med latrinkompostering. 
 

Förvaltnings-
chef 

Miljö-
handläggare 

4 §, samt 
FMH 39 
§ 

Besluta om tillstånd för att inom område 
med detaljplan hålla 
1. nötkreatur, häst, get, får eller svin, 
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är 

sällskapsdjur, 
3. orm. 
 

Förvaltnings-
chef 

Miljö-
handläggare 

8 § Besluta i anmälningsärende rörande upplag 
som kommer att innehålla petroleum-, olje- 
eller tjärprodukter, lösningsmedel, vägsalt 
eller andra liknande produkter. 

Förvaltnings-
chef 

Miljö-
handläggare 

15 § Besluta om dispens för eldning av löv, kvistar 
och annat biologiskt nedbrytbart 
trädgårdsavfall inom områden med 
detaljplan under veckorna 18 – 39. 

Förvaltnings-
chef 

Miljö-
handläggare 

Kap 10 Verksamheter som orsakar miljöskador  

4 § 
 

Besluta i tillsynsärende angående 
avhjälpande av föroreningsskada 
 

Förvaltnings-
chef 

Miljö-
handläggare 

MTF  
2 kap, 
31§ 2-3  

Besluta i tillsynsärende angående 
avhjälpande av allvarlig miljöskada 
 

Förvaltnings-
chef 

Miljö-
handläggare 

10 kap 
14§ MB  
 
FAM 
18-21§§  
 

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

Förvaltnings-
chef 

Miljö-
handläggare 

Kap 11 Vattenverksamhet 

FVV 9a, 
9b, 13 

Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende 
angående anmälan av vattenverksamhet eller 

Förvaltnings-
chef 

Miljö-
handläggare 
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och 21 
§§ 

till länsstyrelse alternativt till mark- och 
miljödomstol i ärende om tillstånd till 
markavvattning 

Kap 12 Jordbruksmark och annan verksamhet 

 Tillsyn, yttranden och anmälan för samråd 

6 § Avge yttranden till länsstyrelsen eller 
skogsstyrelsen i ärende angående verksamhet 
eller åtgärd som kan väsentligt ändra eller 
skada naturmiljön. 

Förvaltnings-
chef 

Miljö-
handläggare 

 Förordningen om miljöhänsyn i jordbruket (1998:915) 

5 §  
 
§ 36 
SJVFS 
2013:40  

Undantag spridning av gödsel m.m.- Förvaltnings-
chef 

Miljö-
handläggare 

10 §  Besluta i tillsynsärende som rör miljöhänsyn 
i jordbruket 

Förvaltnings-
chef 

Miljö-
handläggare 

Kap 14 Kemiska produkter och biotekniska organismer 

9 § tredje 
stycket 
 

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

Förvaltnings-
chef 

Miljö-
handläggare 

40 § 
FBM 
SFS 
2014:425 

Besluta i ärende om tillstånd för yrkesmässig 
användning av bekämpningsmedel på 
tomtmark för flerfamiljshus, på gårdar till 
förskolor och skolor, allmänna lekplatser, i 
allmänna parker och trädgårdar, på idrotts- 
och fritidsanläggningar, samt vid planerings- 
och anläggningsarbeten. 
 

Förvaltnings-
chef 

Miljö- 
handläggare 
 
 

41 § 
FBM 
SFS 
2014:425 

Besluta i ärende om anmälan om spridning av 
bekämpningsmedel på vägområden för att 
förhindra invasiva främmande arter eller andra 
arter son omfattas av föreskrifter om 
bekämpning som Statens jordbruksverk har 
meddelat, på banvallar, samt inom områden 
som inte omfattas av krav på tillstånd enligt 40 
§ och som har en sammanhängande area 
överskridande 1 000 kvadratmeter där 
allmänheten får färdas fritt. 

Förvaltnings-
chef 

Miljö- 
handläggare 
 
 

4 kap. 4 
§ NFS 
2015:3 

Besluta i ärende om undantag från in- 
formationsplikten för den som avser att 
sprida bekämpningsmedel på områden där 
allmänheten får färdas fritt 

Förvaltnings-
chef 

Miljö-
handläggare 
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6 kap. 1 
§ NFS 
2015:2 

Besluta i ärende om tillstånd för yrkesmässig 
användning av bekämpningsmedel inom ett 
vattenskyddsområde 

Förvaltnings-
chef 

Miljö-
handläggare 

NFS 
2003:24 

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

Förvaltnings-
chef 

Miljö-
handläggare 

14 § 
Förordni
ngen 
(2016:112
8) om 
floureran
de 
växthusg
aser 
 

Besluta i informations- och tillsynsärende om 
anläggningar som innehåller fluorerande 
växthusgaser 

Förvaltnings-
chef 

Miljö-
handläggare 

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

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

Förvaltnings-
chef 

Miljö-
handläggare 

18 § 
Förordni
ngen 
(2007:19) 
om PCB 
m.m.  

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

Förvaltnings-
chef 

Miljö-
handläggare 

Kap 15 Avfall och producentansvar 

30 § Tillstånd, dispensbeslut och tillsyn 
Förelägga den som är ansvarig för 
nedskräpning att iordningställa platsen samt 
vidta erforderliga förebyggande åtgärder. 

Förvaltnings-
chef 

Miljö-
handläggare 

 Avfallsförordning 

52 § Tillsynsärenden 
Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om 
särskilt tillstånd (36§) eller anmälan till 
transport av eller mellanlagring, återvinning 
eller bortskaffande av avfall (42, 46, 47 §§). 
 

Förvaltnings-
chef 

Miljö-
handläggare 

Kap 22 
Förfarandet vid mark- och miljödomstolarna vid 
ansökningsmål 

25 § Besluta om villkor av mindre betydelse som 
miljödomstol i beslut om tillstånd till 
verksamhet överlåtit åt tillsynsmyndigheten 

Förvaltnings-
chef 

Miljö-
handläggare 

Kap 24 Tillstånds giltighet, omprövning m.m. 
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3 § Återkalla tillstånd, dispens eller godkännande Förvaltnings-
chef 

 

8 § Besluta att, efter ansökan av 
tillståndshavaren, upphäva eller ändra 
bestämmelser i ett tillståndsvillkor 

Förvaltnings-
chef 

Miljö-
handläggare 

Kap 26 Tillsyn 

 Besluta att lämna klagomål utan åtgärd Förvaltnings-
chef 

Miljö-
handläggare 

9 § Besluta att meddela föreläggande och förbud Förvaltnings-
chef 

Miljö-
handläggare 

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

Förvaltnings-
chef 

Miljö-
handläggare 

15 § Besluta att sända föreläggande eller förbud, 
som meddelats mot någon i egenskap av 
ägare till fastighet m.m. till 
inskrivningsmyndigheten för anteckning i 
inskrivningsregistret samt att återkalla 
anteckning från inskrivningsregistret 

Förvaltnings-
chef 

Miljö-
handläggare 

17 § Besluta om ansökan om besluts verkställighet Förvaltnings-
chef 

 

18 § Besluta om åtgärd på den felandes bekostnad Förvaltnings-
chef 

 

19 § Besluta att begära att den som driver 
verksamhet som kan befaras medföra 
olägenhet för människors hälsa eller påverka 
miljön skall lämna förslag till 
kontrollprogram eller förbättrande åtgärder 

Förvaltnings-
chef 

Miljö-
handläggare 

20 § Förelägga den som driver miljöfarlig 
verksamhet att avge miljörapport. 

Förvaltnings-
chef 

Miljö-
handläggare 

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

Förvaltnings-
chef 

Miljö-
handläggare 

22 § 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 
 
 

Förvaltnings-
chef 

Miljö-
handläggare 

22 § Besluta att föreskriva att undersökning av 
verksamhet och dess verkningar i stället skall 
utföras av någon annan och att utse någon 
att göra sådan undersökning om kostnaden 
för undersökningen inte överstiger 10 000 kr. 
 

Förvaltnings-
chef 
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22 § Besluta att förena beslut om undersökning 
med förbud att överlåta berörd fastighet eller 
egendom till dess undersökningen är slutförd 

Förvaltnings-
chef 

 

26 § Beslut skall gälla omedelbart även om det 
överklagas 

Förvaltnings-
chef 

Miljö-
handläggare 

 Kungörelse med föreskrifter om miljörapport 

2 § Om särskilda skäl föreligger bevilja anstånd i 
högst tre månader med inlämnandet av 
miljörapport 

Förvaltnings-
chef 

 

Kap 27   Avgifter 

1 § Beslut om att påföra avgift för prövning och 
tillsyn enligt kommunens taxa om avgifter 
inom miljöbalkens område 

Förvaltnings-
chef 

Miljö-
handläggare 

Kommu
nens taxa 

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

Förvaltnings-
chef 

Miljö-
handläggare 

FAPT 
9 kap 5 §  

Bestämma att beslut om avgift ska gälla även 
om den överklagas 
 

Förvaltnings-
chef 

Miljö-
handläggare 

Kap 28    Tillträde m.m. 

1 och 8 
§§ 

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

Förvaltnings-
chef 

Miljö-
handläggare 

Kap 30 Miljösanktionsavgifter 

3 §  Besluta om miljösanktionsavgifter som inte 
överstiger 10 000 kr 

Förvaltnings-
chef 

Miljö-
handläggare 
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Strålskyddslagen (2018:396) 

Strålskyddslagen (2018:396) 

  
Nämndens 
delegation 

Vidare-
delegation 

8 kap. 4 § Begära upplysningar eller handlingar 

som behövs för tillsynen   

Förvaltnings-

chef 

Miljö-

handläggare 

8 kap 5 § Rätt att genomföra kontrollköp i syfte 

att få fram underlag för dialog 

Förvaltnings-

chef 

Miljö-

handläggare 

8 kap. 6 §  Besluta om föreläggande utan vite Förvaltnings-

chef 

Miljö-

handläggare 

8 kap. 8 §  Besluta att omhänderta teknisk 

anordning i avvaktan på att 

föreläggande ska följas. 

Förvaltnings-

chef 

 

8 kap. 10§ Besluta om att vidta rättelse på den 

felandes bekostnad 

Förvaltnings-

chef 

Miljö-

handläggare 

8 kap 11 § Begära tillträde för tillsyn. Förvaltnings-

chef 

Miljö-

handläggare 

8 kap 12 § Begära polismyndighetens biträde Förvaltnings-

chef 

Miljö-

handläggare 

10 kap. 3 §  Besluta om att delegationsbeslut inte 

ska gälla omedelbart 

Förvaltnings-

chef 

Miljö-

handläggare 

10 kap. 4 §  

8 kap. 14 § 

StrSkF 

Taxa beslutad 

av 

Kommunfull

mäktige 2018-

12-10 § 188 

Påföra avgift enligt föreskrifter för 

Torsås kommuns taxa för tillsyn inom 

strålskyddslagens område 

Förvaltnings-

chef 

Miljö-

handläggare 

8 kap. 7 

StrSkF 

Besluta att anmäla misstanke om brott 

till polis eller åklagare 

Förvaltnings-

chef 

Miljö-

handläggare 

 

  



15 

 

Torsås kommun, Kalmarvägen 4, Box 503, 385 25 Torsås 
Hemsida: www.torsas.se, e-post: samhallsbygginfo@torsas.se, telefon: 0486-331 00 

Livsmedelslagen (2006:804)  

Delegation av rätt att fatta beslut i ärende med stöd av livsmedelslagen innebär att delegat även 
har rätt att fatta beslut i ärendet med stöd av till lagen och dess kopplade föreskrifter. 

 

 

Livsmedelslagen (2006:804) m.m. 

 
22 §  
 

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

Förvaltnings- 
chef 

Miljö- 
handläggare 

24 § första 
och andra 
styckena och 
LF 34 §  
 

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 5 000 kronor  
 

Förvaltnings- 
chef 

Miljö- 
handläggare 

24 § tredje 
stycket och 
LF 34 §  
 

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  
 

Förvaltnings- 
chef 

Miljö- 
handläggare 

26 § 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. 

Förvaltnings-
chef 

Miljö-
handläggare 

27 §  
 

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

Förvaltnings- 
chef 

Miljö- 
handläggare 

30 C § och 
LF 39a-39i 

Besluta om sanktionsavgift inom 
nämndens kontrollområde. 

Förvaltnings-
chef 

Miljö-
handläggare 
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33 §  
 

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

Förvaltnings- 
chef 

Miljö- 
handläggare 

EU:s kontrollförordning (EU) 2017/625 

13 § LF, 11-
11a §§ 
LIVSFS 
2009:5 

Besluta i ärende om registrering av 
livsmedelsanläggning. 

Förvaltnings- 
chef 

Miljö- 
handläggare 

Art 138 2 c Besluta om att varor ska behandlas, att 
märkning ändras, eller att korrigerande 
information ska förmedlas till 
konsumenterna. 

Förvaltnings-
chef 

Miljö-
handläggare 

Art 138 2 d  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  
 

Förvaltnings-
chef 

Miljö-
handläggare 

Art 138 2 e Besluta att aktören ska öka 
egenkontrollernas frekvens 

Förvaltnings-
chef 

Miljö-
handläggare 

Art 138 2 g 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. 

Förvaltnings-
chef 

Miljö-
handläggare 

Art 138 2 h Besluta att hela eller delar av den 
berörda aktörens företag, eller dess 
anläggningar, installationer eller andra 
lokaler, isoleras eller stängs under en 
lämplig tidsperiod, 

Förvaltnings-
chef 

Miljö-
handläggare 

Art 138 2 i 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, 

Förvaltnings-
chef 

Miljö-
handläggare 
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Livsmedelsförordningen (2006:813) 

  

LF 8 §  
 

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

Förvaltnings- 
chef 

Miljö- 
handläggare 

Förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 
och vissa jordbruksprodukter  
3-6 §§ 
FAOKL, 
Kommunens 
taxa 

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

Förvaltnings- 
chef 

Miljö- 
handläggare 

13-14 §§ 
FAOKL,  
Kommunens 
taxa 

Besluta om avgift för registrering. Förvaltnings- 
chef 

Miljö- 
handläggare 

10 § FAOKL, 
Kommunens 
taxa 

Besluta om att sätta ned eller 
efterskänka avgiften 

Förvaltnings- 
chef 

Miljö- 
handläggare 

12-13 § 
FAOKL, Art. 
79 2 c och 
Art 83 p 1 
EU 2017/625 

Besluta om avgift för uppföljande 
kontroll och utredning av klagomål som 
föranleds av bristande efterlevnad av 
regelverket. 

Förvaltnings-
chef 

Miljö-
handläggare 

Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter 

23 § LFAB  
12 § FFAB 

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 av EU och 
EG-bestämmelserna. 

Förvaltnings- 
chef 

Miljö- 
Handläggare 

25 § 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 5000 kronor. 

Förvaltnings-
chef 

Miljö-
handläggare 

27 § LFAB Besluta om att begära hjälp av 
polismyndigheten för utövande av 
kontrollen eller verkställighet av beslut, 
om förutsättningar för sådan begäran 
föreligger. 

Förvaltnings- 
chef 

Miljö- 
Handläggare 

30 a § LFAB Beslut om sanktionsavgift ska betalas av 
den som påbörjar en verksamhet som är 
registreringspliktig utan att någon 
anmälan om registrering har gjorts, eller 

Förvaltnings-
chef 

Miljö-
handläggare 
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brister när det gäller att uppfylla krav på 
journalföring eller annan 
dokumentation. 

33 § LFAB Besluta att förordna att ett beslut ska 
gälla omedelbart även om det 
överklagas. 

Förvaltnings- 
chef 

Miljö- 
Handläggare 

Förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och 
animaliska biprodukter 
3-6 §§ 
FAOKF 
Art. 27 EG 
882/2004Ko
mmunens 
taxa 

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

Förvaltnings- 
chef 

Miljö- 
handläggare 

11 § FAOKF, 
Kommunens 
taxa 

Besluta om att sätta ned eller 
efterskänka avgiften 

Förvaltnings- 
chef 

Miljö- 
handläggare 

12 § FAOKF, 
art. 28 EG 
882/2004 

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

Förvaltnings- 
chef 

Miljö- 
handläggare 

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2005:10) 

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

Besluta om fastställande av faroanalysen 
enligt 2 c § samt undersöknings-
programmet och dess parametrar, 
provtagningspunkter och frekvensen av 
normal respektive utvidgad 
undersökning. 
 

Förvaltnings-
chef 

Miljö- 
handläggare 
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Plan- och bygglagen (2010:900) 

Med stöd av 6 kap. 33 och 34 §§ kommunallagen samt 12 kap. 5-6 § plan- och bygglagen (PBL) 

beslutar byggnadsnämnden att i nedan redovisade ärenden/ärendegrupper uppdra 

beslutanderätten till där angivna delegater. 

 

Plan- och bygglagen (2010:900) 

Kap 5 Planbesked 
Nämndens 
delegation 

Vidare-
delegation 

2 § Beslut i ärenden om planbesked, när 

beslutet är förenligt med översiktsplan.               

Förvaltnings-

chef 

 

4 § Beslut om överenskommelse med 

sökanden att planbesked får lämnas 

senare än inom fyra månader. 

Förvaltnings-

chef 

Planarkitekt 

10a § Begäran om planeringsbesked. Förvaltnings-

chef 

 

Kap 9 Lov m.m. 

 Beslut under handläggningen och vid överklagande av 

beslut 

9 kap. 22 § 1.a 

stycket PBL 

 

Föreläggande om att avhjälpa brist i 

ansökan om lov, förhandsbesked eller 

anmälan 

Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 

9 kap. 22 § 2:a 

stycket PBL 

Avvisning av ansökan eller anmälan när 

föreläggande om komplettering inte 

åtlytts. 

Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 

6 kap. 9 § 

PBF 

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 

Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 

9 kap 24 § 

PBL 

Beslut om att samordning med 

miljönämnd inte ska ske, då särskilda 

skäl föreligger. 

Förvaltningsc

hef 

Bygglov-

handläggare 

9 kap 27 § 1:a 

stycket PBL 

Beslut om förlängning av 

handläggningstiden i ärende om lov 

eller förhandsbesked i högst 10 veckor 

utöver de ursprungliga 10 veckorna. 

Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 
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13 kap 16 § 

1:a och 2.a 

stycket PBL 

Beslut om att avvisa för sent inkommen 

överklagande  

Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 

 Bygglov, rivningslov och marklov m.m. 

9 kap. 14 § 

PBL 

Beslut om prövning av åtgärd som inte 

kräver lov 

Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 

9 kap. 19 § 

PBL 

Beslut om villkorsbesked Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 

9 kap. 28 § 

PBL 

Beslut om anståndsförklaring Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 

9 kap. 42 a § 

andra stycket 

PBL 

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 

Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 

 Bygg-, mark- och rivningslov för åtgärder inom 

detaljplanelagt område 

9 kap. 2 § 

första stycket 

1 och 2 

Beslut om bygglov inom ramen för de 

föreskrifter som anges i 9 kap. 30-32a 

§§ PBL i följande ärenden: 

  

 Beslut om bygglov för Nybyggnad eller 

tillbyggnad inom detaljplan för handel, 

kontor, hantverk eller industri med 

högst 500 m2 bruttoarea 

Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 

 Beslut om bygglov för Nybyggnad 

inom detaljplan av en- eller 

tvåbostadshus 

Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 

 Beslut om bygglov för Tillbyggnad av 

en- eller tvåbostadshus 

Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 

 Beslut om bygglov för Ny- eller 

tillbyggnad av komplementbyggnad 

Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 

 Beslut om bygglov för Ny- eller 

tillbyggnad av kiosk, avlopps-

pumpstation eller därmed jämförliga 

byggnader 

Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 

2 § första 

stycket 3a) 

Beslut om bygglov för att ta i anspråk 

eller inreda byggnad helt eller delvis för 

väsentligen annat ändamål inom 

Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 
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område med detaljplan eller 

områdesbestämmelser 

2 § första 

stycket 3b) 

Beslut om bygglov för Inredande av 

någon ytterligare bostad eller någon 

ytterligare lokal för handel, hantverk 

eller industri 

Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 

2 § första 

stycket 3c) 

och  

8 § första 

stycket 2c) 

Beslut om bygglov för Byte av färg, 

fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial 

eller andra åtgärder som avsevärt 

påverkar byggnadens yttre utseende 

Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 

8 § första 

stycket 2b)  

 

Beslut om bygglov för Ärende om att i 

område av värdefull miljö underhålla ett 

byggnadsverk eller ett bebyg-

gelseområde som avses i 8 kap. 13 § 

PBL i den utsträckning som framgår av 

detaljplan eller områdesbestämmelser 

Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 

8 § första 

stycket 1 och  

16 kap 7 § 

samt PBF 6 

kap. 1-2 §§ 

Beslut om bygglov för Nybyggnad eller 

väsentlig ändring av upplag eller mate-

rialgårdar (p. 2) fasta cisterner (p. 4), 

murar och plank (p. 7), 

parkeringsplatser (p. 8) samt 

transformatorstation (p. 10) 

Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 

8 § första 

stycket 1 och  

16 kap 7 § 

samt PBF 6 

kap. 3-4 §§ 

Beslut om bygglov för Uppsättande 

eller väsentlig ändring av skyltar eller 

ljusanordningar 

Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 

9 kap. 34 § 

PBL 

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 

Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 

9 kap. 35 § 

PBL 

Beslut om marklov för planenlig åtgärd Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 

 Bygglov för åtgärder utom detaljplanelagt område 

9 kap. 2 § 

första stycket 

1 och 2 

Beslut om bygglov inom ramen för de 

föreskrifter som anges i 9 kap. 30-32a 

§§ PBL i följande ärenden: 
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 Beslut om bygglov för Nybyggnad av 

en- eller tvåbostadshus utanför område 

med detaljplan, inom ramen för de 

villkor som bestämts i bindande 

förhandsbesked 

Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 

 Beslut om bygglov för Tillbyggnad av 

en- eller tvåbostadshus 

Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 

 Beslut om bygglov för Ny- eller 

tillbyggnad av komplementbyggnad 

Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 

 Beslut om bygglov för Ny- eller 

tillbyggnad av kiosk, avlopps-

pumpstation eller därmed jämförliga 

byggnader 

Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 

2 § första 

stycket 3b) 

Beslut om bygglov för Inredande av 

någon ytterligare bostad eller någon 

ytterligare lokal för handel, hantverk 

eller industri 

Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 

9 kap. 34 § 

PBL 

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 

Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 

Kap 10 Anmälan, genomförande av åtgärder m.m. 

 Genomförandet av mark-, bygg- och rivningsåtgärder 

10 kap. 22 § 

1:a stycket 1 

Beslut att ge startbesked om det enligt 

10 kap. 14 § inte behövs något tekniskt 

samråd 

Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 

10 kap. 22 § 

1:a stycket 2 

Beslut om föreläggande för byggherren 

att ge in de ytterligare handlingar som 

behövs för nämndens prövning i fråga 

om startbesked. 

Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 

10 kap 23 § Beslut om startbesked. Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 

10 kap. 18 § 

andra stycket 

PBL 

Beslut om att det inte behövs någon 

kontrollplan för rivningsåtgärder 

Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 

3 kap. 21 § 

PBF 

Bestämma – i kontrollplan eller genom 

särskilt beslut – att krav på omfattande 

ändringar av andra delar än den direkt 

Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 



23 

 

Torsås kommun, Kalmarvägen 4, Box 503, 385 25 Torsås 
Hemsida: www.torsas.se, e-post: samhallsbygginfo@torsas.se, telefon: 0486-331 00 

 berörda av en byggnad inte behöver 

utföras förrän vid en viss senare tidpunkt 

BBR 1:21 

Boverkets 

byggregler, 

BFS 2011:6, 

omtryck 

2014:3 

Beslut att medge mindre avvikelse från 

föreskrifterna i Boverkets byggregler om 

det finns särskilda skäl och byggnadspro-

jektet ändå kan bli tekniskt till-

fredsställande och det inte finns någon 

avsevärd olägenhet från annan synpunkt 

Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 

10 kap. 4 § 

PBL 

Beslut om att ett byggnadsverk får tas i 

bruk utan att slutbesked lämnats 

Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 

10 kap. 13 § 

PBL 

Besluta att utse ny kontrollansvarig om 

kontrollansvarig har lämnat sitt uppdrag. 

Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 

BFS 2015:6, 

EKS 10, 3 § 

Boverkets 

föreskrifter 

2011:10, 

omtryck 

2015:6, om 

tillämpning av 

europeiska 

konstruktionss

tandarder 

(eurokoder) 

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 

Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 

27-28 §§ och  

11 kap. 8, 19-

20 §§ 

Anmärkning i anslutning till 

arbetsplatsbesök/besiktning inom 

ramen för nämndens tillsynsarbete som 

innefattar för byggherren bindande 

föreskrift (föreläggande).  

Föreläggande med påföljd (vite eller 

åtgärd) beslutas av nämnden 

Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 

10 kap. 29 § 

PBL 

Beslut om kompletterande villkor för 

bygg- eller rivningsåtgärderna eller för 

kontrollen 

Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 

10 kap. 34 § 

PBL 

Beslut om slutbesked  Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 

10 kap. 36 § 

PBL 

Beslut om interimistiskt slutbesked Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 
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 Ärenden avseende hissar och andra motordrivna 

anordningar samt funktionskontroll av ventilationssystem 

3 kap. 16 § 

Boverkets 

föreskrifter 

och allmänna 

råd (BFS 

2011:12, med 

ändringar 

t.o.m. BFS 

2018:2 - H 18, 

omtryck BFS 

2018:2) om 

hissar och 

vissa andra 

motordrivna 

anordningar 

Beslut om längre besiktningsintervall  Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 

3 kap. 17 §§ 

Boverkets 

föreskrifter 

och allmänna 

råd (BFS 

2011:12, med 

ändringar 

t.o.m. BFS 

2018:2 - H 18, 

omtryck BFS 

2018:2) om 

hissar och 

vissa andra 

motordrivna 

anordningar 

Beslut om anstånd med kontroll Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 

PBF 8 kap 6 §  

 

 

 

 

Förelägga den som äger eller ansvarar 

för en motordriven anordning 

installerad i ett byggnadsverk att se till 

att anordningen kontrolleras (om det 

behövs för att säkerställa att den 

uppfyller de krav som gäller för 

anordningen enligt 8 kap. 4 § PBL) 

Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 

PBF 5 kap. 8-

16 §§ med till-

hörande före-

skrifter samt  

Besluta om användningsförbud för 

hissar och andra motordrivna 

anordningar 

Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 
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PBL 11 kap. 

33 § 1  

PBF 5 kap. 1-

7 §§ med 

tillhörande 

föreskrifter 

(samt PBL 11 

kap. 19-20 §§) 

Besluta om föreläggande (utan vite) 

mot ägare till byggnader som inte 

fullgör sina skyldigheter ifråga om 

funktionskontroll av ventilationssystem  

Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 

4 § Boverkets 

föreskrifter 

och allmänna 

råd om 

funktionskontr

oll av 

ventilationssys

tem och 

certifieringar 

av sakkunniga 

funktionskontr

ollanter, BFS 

2011:16 med 

ändringar 

t.o.m. BFS 

2017:10, OVK 

3, omtryck 

BFS 2017:10 

Beslut om senareläggning av 

besiktningstidpunkt för funktionskontroll 

av ventilationssystem 

Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 

Kap 11  

 Tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder 

11 kap. 9 § 

PBL 

Besluta att begära biträde av 

Polismyndigheten för tillträde enligt 11 

kap. 8 § PBL 

Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 

8 kap. 15 § 

tredje stycket 

PBL 

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 

Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 

11 kap. 7 § 

PBL 

Beslut om ingripandebesked Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 

11 kap. 17 § 

PBL 

Besluta om lovföreläggande, dock utan 

vite 

Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 

11 kap. 18 § 

PBL 

Besluta om föreläggande om 

underhållsutredning, dock utan vite 

Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 
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11 kap. 30 § 

PBL 

11 kap. 31 § 

PBL 

11 kap. 32 § 

PBL 

11 kap. 37 § 

PBL 

12 kap. 6 § 2 

PBL 

Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller 

åtgärd. 

 

Förbud med påföljd (vite eller åtgärd) 

beslutas av nämnden 

Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 

8 kap. 6 § PBF  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) 

Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 

11 kap. 33 § 

PBL 

11 kap. 37 § 

PBL 

12 kap. 6 § 2 

PBL 

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).  

 

Förbud med påföljd (vite eller åtgärd) 

beslutas av nämnden 

Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 

34 § Besluta att utse annan funktions-

kontrollant 

Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 

11 kap. 35 § 

PBL 

Beslut om att entlediga och utse ny 

kontrollansvarig 

Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 

11 kap. 37 § 

tredje stycket 

PBL 

Beslut om ansökan om utdömande av vite Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 

11 kap. 39 § 

PBL 

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 

Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 

9 kap. 4 § 

första stycket 

PBF 

Beslut om begäran om indrivning av 

byggsanktionsavgift 

Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 
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12 kap  

 Avgifter i ärenden enligt PBL samt anslutna författningar 

och föreskrifter 

8,9,11 §§ Uttag av avgift i enlighet med 

kommunens taxa för ärenden enligt 

PBL, även uttag av avgift i förskott. 

Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 

 

 

 

Övriga lagar, förordningar och föreskrifter inom plan- och 
byggnadsverksamheten  
 

Fastighetsbildningslagen (1970:988) 

 Nämndens 

delegation 

Vidare-

delegation 

4 kap. 25§ Företräda nämnden vid samråd med 
lantmäterimyndigheten med rätt att 
anföra att frågan om förhandsbesked 
eller bygglov bör avgöras innan 
fastighetsbildning sker  

Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 

5 kap. 3 § 

tredje stycket 

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

Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 

14 kap. 1 a § 
första stycket 
3-7 

Besluta att ansöka om fastighets-

bestämning  

Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 

15 kap. 11 § Godkännande av förrättning, för-
rättningsbeslut eller gränsutmärkning 

Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 

Anläggningslagen (1973:1149) 

 Nämndens 

delegation 

Vidare-

delegation 

21 § Företräda nämnden vid samråd med 
lantmäterimyndigheten 

Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 

18 § första 

stycket 3 

Rätt att påkalla förrättning Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 

30 § Godkännande av beslut eller åtgärd Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 
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Ledningsrättslagen (1973:1144) 

 Nämndens 

delegation 

Vidare-

delegation 

19 § Företräda nämnden vid samråd med 
lantmäterimyndigheten 

Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 

28 § Godkännande av beslut eller åtgärd Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 

Lagen (1998:814)och förordningen (1998:929) med särskilda 

bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 

 Nämndens 

delegation 

Vidare-

delegation 

LGS 5 §  Tillstånd att sätta upp skyltar varigenom 

allmänheten avvisas från ett visst 

område som är av betydelse för 

friluftslivet 

Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 

LGS 6, 7 §§ 

 

FGS 6 § 

första stycket 

Tillstånd att varaktigt sätta upp tavla, 

skylt, inskrift eller därmed jämförlig 

anordning för reklam, propaganda eller 

liknande ändamål utomhus (förutsätter 

delegation av beslutanderätten från 

länsstyrelsen) 

 

Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 

LGS 6, 7 § 

FGS 4 § 

första stycket,  

 

 

Besluta att avge yttrande till läns-

styrelsen 

Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 

LGS 9 §, 

FGS 6 § 

första stycket 

Medgivande att ha affisch eller annan 
tillfällig anordning utomhus för reklam, 
propaganda eller liknande ändamål 
uppsatta mer än fyra veckor (förutsätter 
delegation av beslutanderätten från 
länsstyrelsen) 

 

Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 

LGS 9 §, 

FGS 4 § 

första stycket,  

 

Besluta att avge yttrande till läns-
styrelsen 

Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 
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Lag (2014:320) om färdigställandeskydd. 

 Nämndens 

delegation 

Vidare-

delegation 

3 § första 

stycket andra 

meningen 

Prövning av behov och beslut i frågan 
om färdigställandeskydd behövs eller 
inte vid nybyggnad av småhus som inte 
ska användas för permanent bruk  

Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 

3 § första 

stycket första 

meningen 

Prövning av behov och beslut i frågan 
om färdigställandeskydd behövs eller 
inte vid tillbyggnad m.m. 

Förvaltnings-

chef 

Bygglov-

handläggare 

Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag  

 Nämndens 

delegation 

Vidare-

delegation 

 Besluta om att bevilja 
bostadsanpassningsbidrag 

Förvaltnings-

chef 

Handläggare 

Lag (2006:378) om lägenhetsregister  

 
 Nämndens 

delegation 

Vidare-

delegation 

 Besluta enligt de uppgifter som rör 
ansvar, ajourhållning och registrering 

Förvaltnings-

chef 

Planarkitekt 

 
 

 


