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Delegering av beslutanderätt inom nämnd 

(6 kap 33 – 38 §§ kommunallagen) 

1. Vad innebär delegering?

Delegering enligt kommunallagen (KL) innebär att beslutanderätten, i ett visst ärende eller i 
en ärendegrupp, flyttas över till någon annan (= delegaten). 

Delegaten träder helt in i nämndens ställe. Ett beslut av delegaten ses som ett nämndens beslut 
och kan överklagas genom laglighetsprövning. 

Nämnden kan inte ändra delegatens beslut men kan naturligtvis återkalla delegeringsupp- 
draget. Nämnden kan också genom eget handlande föregripa ett beslut i ett enskilt ärende 
genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. 

Nämnden har redovisningsansvaret men delegaten har det juridiska ansvaret (t ex tjänstefel, 
skadestånd). 

2. Förutsättningar för nämnds delegeringsrätt

Delegering inom en nämnd förutsätter alltid beslut i två led. Först måste fullmäktige i ett 
reglemente eller i ett särskilt beslut ha uppdragit till nämnden att hantera ett visst verksam- 
hetsområde eller besluta i vissa ärenden eller ärendegrupper. Därefter kan nämnden om den 
vill besluta om delegering av denna beslutanderätt. Nämnden lämnar delegeringsuppdrag 
genom särskilt beslut eller genom att fatta beslut om en delegeringsordning där beslutande- 
rätten i olika ärenden överförs till delegater. 

Nämnden beslutar själv i vilka ärenden eller ärendegrupper beslutanderätten skall delegeras. 
Räckvidden av en nämnds delegeringsbefogenhet framgår av 6 kap 34 § KL (se nedan) som 
anger vilka ärendetyper som inte får delegeras 

3. Vad man kan delegera.

a. Nämndens delegeringsrätt – delegeringsförbud (6 kap 34 § KL)

Nämnden får inte delegera beslutanderätten i följande slag av ärenden: 

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, dvs.
nämndens övergripande ansvar för verksamheten,

2. framställningar eller yttranden till fullmäktige,
3. yttranden med anledning av att fullmäktiges beslut överklagats,
4. yttranden med anledning av att nämndens egna beslut överklagats,
5. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om ärendet är av principiell

beskaffenhet eller annars av större vikt.
6. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter bl.a. inom socialområdet
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Sammanfattningsvis kan man säga att ärenden som är av principiell beskaffenhet eller som 
annars är av större vikt är förbehållna nämnden. Oftast handlar det om ärenden som får stora 
konsekvenser för kommunen och ofta där politiska bedömningar är avgörande. Någon klar 
gräns för vad som är delegerbart eller inte delegerbart finns inte. Man får se på hur ofta 
ärendena förekommer, kommunens storlek, budgetomslutning, förvaltningens/verksamhetens 
storlek och organisation. 

Förutom de generella undantagen från delegering ovan innehåller en del specialförfattningar, 
t.ex. socialtjänstlagen, också uttryckliga delegeringsförbud.

b. Delegering och ren verkställighet

Man skiljer mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet. I delegerings- 
ordning skall m.a.o. endast upptas beslut i kommunallagens mening. 

Gränsen mellan beslut som kräver delegering och ren verkställighet går inte att dra med 
exakthet. 

Beslut i kommunallagens mening kännetecknas bl.a. av att det finns utrymme för alternativa 
lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Normalt 
kan denna typ av beslut överklagas genom laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär. 
Men man kan inte endast gå på överklagbarheten för att särskilja ren verkställighet från beslut 
i kommunallagens mening eftersom t.ex. yttranden normalt inte kan överklagas men ofta 
innehåller självständiga bedömningar och fodrar delegering för att kunna föras över från 
nämnd till annan. 

Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar och beslutsalternativ. 
Det rör sig här om ”mekanisk verkställighet”, t.ex. avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa 
eller tilldelning av daghemsplats efter en klar turordning. Beslut av rent förberedande eller 
verkställande art kan inte överklagas (jmf 10 kap 2 § 2 p KL). Även om den enskilde inte kan 
överklaga beslutet genom laglighetsprövning – eller förvaltningsbesvär - finns andra vägar för 
den enskilde att angripa ett beslut den enskilde upplever som felaktigt, nämligen genom 
rättslig prövning vid allmän domstol, anhållan om en JO-granskning eller påkallande av de 
kommunala revisorernas uppmärksamhet. Att till polis eller åklagarmyndighet anmäla en 
överträdelse av miljöbalken eller livsmedelslagen torde normalt vara att hänföra till ren 
verkställighet. 

c. Delegering av rätt att överklaga

Beslut att överklaga dom av allmän förvaltningsdomstol går att delegera, liksom beslut att 
begära inhibition. En förutsättning är att det överklagade beslutet i sig är delegerbart. Ett 
bemyndigande skall vara försett med förbehållet, att vad gäller ärenden som rör 
myndighetsutövning mot enskilda får delegeringen inte omfatta ärenden av principiell 
betydelse eller annars av större vikt. 
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d. Beslut utan delegeringsuppdrag 
 
Om en anställd fattar ett beslut utan stöd av ett delegeringsuppdrag kan ett sådant beslut inte 
överklagas genom laglighetsprövning eftersom beslutet inte kan sägas existera i 
kommunallagens mening. Kommunen kan dock bli civilrättsligt bunden av beslutet om 
mottagaren är i god tro och det rör civilrättsliga förhållanden. Mottagaren kan i sådant fall 
även driva ärendet via allmän domstol. 

 
 
4. Vem kan man delegera till? (6 kap 33 § KL) 

En nämnd kan lämna delegeringsuppdrag till 

- ett utskott bestående av ledamöter eller ersättare i nämnden 
- en ledamot eller ersättare i nämnden 
- en anställd hos kommunen 

 
Det är inte tillåtet att lämna delegeringsuppdrag till 

 
- flera anställda i grupp 
- till anställd tillsammans med ledamot eller ersättare, s.k. blandad delegering 
- anställd i kommunalt företag 

 
Det bör också vara klart, genom delegeringsordningen eller på annat sätt, vem som går in i en 
delegats ställe vid delegatens frånvaro. 

 
 
5. Ansvar/Innebörd 

 
Delegaten träder helt i nämndens ställe. Beslut som fattas med stöd av ett delegeringsuppdrag 
är dock juridiskt sett ett nämndens beslut. Det betyder att delegatens beslut kan överklagas 
precis som nämndens. Revisionsansvaret ligger hos nämnden. Delegaten har dock det 
juridiska ansvaret (tjänstefel, skadestånd m.m.). Oavsett om delegering har skett så har alltså 
nämnden kvar det övergripande ansvaret. 

 
 
6. Återkallelse och omprövning 

 
Nämnd kan när som helst återkalla eller ändra ett delegeringsuppdrag. Detta kan göras 
generellt eller i ett visst ärende. 

 
Nämnd kan i princip inte ändra eller återta ett beslut som delegaten fattat. Nämnden har m.a.o. 
ingen omprövningsmöjlighet. 

 
Nämnd kan när som helst ta över ett delegeringsuppdrag och föregripa delegatens beslut och 
själv fatta beslut i ärendet. Detta kan vara aktuellt om nämnden anser att ärendet är av 
principiell vikt (prop. 1990/91:117 s. 203). 

 
Möjligheten att ändra på ett beslut beror på ärendets beskaffenhet. I förvaltningsärenden kan 
gynnande positiva beslut endast ändras negativt under vissa förhållanden. Möjligheterna att 
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ändra ett beslut inom det kommunala frivilliga området är större och störst i fråga om rent 
interna angelägenheter. Om beslutet rör civilrättsliga förhållanden krävs normalt avtalspartens 
medgivande. 

6. Delegering av beslutanderätten i brådskande ärenden där nämndens avgörande inte
kan avvaktas. (6 kap 36 § KL)

En nämnd får enligt kommunallagen uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot i nämnden 
att besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Det rör 
sig alltså här om ärenden som oundgängligen måste avgöras. Vilka beslut som kan delegeras 
och om det finns några begränsningar framgår inte av lagtexten. Ärenden som avgjorts med 
stöd av denna bestämmelse skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Denna typ av 
beslut anses som ett beslut av nämnden. 

7. Anmälan av delegeringsbeslut (6 kap 35 – 37 §§ KL)

Beslut som fattats med stöd av delegering skall anmälas till nämnden. Nämnden bestämmer 
själv hur och när detta skall ske. (se vidare under ”Allmänna bestämmelser” punkterna 7-11) 

Observera att nämnden inte ska godkänna delegationsbesluten. Delegatens beslut gäller 
såvida det inte blir ändrat vid ett överklagande. Anmälan till nämnden syftar istället på att 
fastställa tidpunkten då besvärstiden börjar löpa när det gäller överklagande enligt 
kommunallagen (s.k. laglighetsprövning). Tidpunkten räknas då tre veckor från den dag som 
det på kommunens anslagstavla anslagits att protokollet justerats. 

Vid förvaltningsbesvär är också besvärstiden tre veckor, men då räknas besvärstiden från 
den dag, då den som beslutet rör, fått del av beslutet. 

Genom anmälan tillgodoses även nämndens informations- och kontrollbehov av beslut som 
fattats med stöd av delegering. 

8. Exempel på ren verkställighet är:

- Anmälan till polis eller åklagarmyndighet om överträdelse av miljöbalken eller
livsmedelslagen
- Utbildning, studiebesök, konferensbesök och övriga tjänsteresor med upp till 0,08
prisbasbelopp
- Representation och uppvaktning (löpande, vardaglig under 0,06 prisbasbelopp)
- Debitering och uttagande av avgift enligt taxa
- Fullföljande av krav till tingsrätt och kronofogdemyndighet
- Söka och bevaka statsbidrag.

samt andra frågor av liknande art och omfattning som ovan. 
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Allmänna bestämmelser för Miljö- och byggnadsnämndens 
delegeringsordning 

 
Genom antagande av denna delegeringsordning fastställs att inom ovanstående nämnds 
ansvarsområden skall gälla nedanstående regler. 

 
1. Vid förfall för nämndens ordförande 
Vid förfall för nämndens ordförande inträder vice ordföranden om ej annat anges 

 
 
2. Vid förfall för övriga delegater 
Vid förfall för övriga delegater inträder vikarie/ställföreträdare som delegat om ej annat 
anges. Av delegeringsordningen eller av annan förteckning skall klart framgå vem som träder 
in i viss delegats ställe vid delegatens frånvaro. Lämpligen förvaras förteckning över olika 
delegaters ersättare i en särskild pärm tillsammans med delegeringsordningen. Om ordinarie 
delegat (inklusive vikarie och ställföreträdare) har förfall och beslut inte bör dröja skall 
ärendet avgöras av delegatens chef, om inget annat anges under respektive punkt. 

 
 
3. Ordförandens beslut i brådskande ärenden 
Med stöd av 6 kap 36 § kommunallagen uppdras åt nämndens ordförande, eller vid förfall för 
ordföranden, till vice ordföranden, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så 
brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut skall anmälas vid 
nämndens nästa sammanträde. 

 
 
4. Ärenden av principiell betydelse m.m. 
Delegaten skall överlämna ärendet till nämnden om ärendet är av principiell betydelse eller 
om andra skäl motiverar att ärendet skall förbehållas nämnden. 

 
 
5. Överklagande av beslut och domar, inhibitionsansökan och yttranden 
Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att: 

 
5.1 Besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av delegatens beslut 

 
5.2 Besluta att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av 

delegeringsbeslut samt besluta att ansöka om inhibition. 
 
5.3 Besluta om avvisning av överklagande som kommit in för sent (24 § förvaltningslagen) 

 
 
Handläggning av ärenden om lov och förhandsbesked enligt plan- och bygglagen (2010:900) 

 

5.4 Besluta om att avvisa en ansökan med stöd av 9 kap. 22 § andra stycket plan- och 
bygglagen 

 
5.5 Besluta om lov vid avvikelse från detaljplan eller områdesbestämmelse med stöd av 9 kap. 
31b § och 35 § andra stycket plan- och bygglagen. 
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6. Anmälan av delegeringsbeslut 
Samtliga beslut som fattats med stöd av delegering skall anmälas till nämnden på sätt som 
anges nedan under punkterna 10 -12 

 
7. Registrering av delegeringsbeslut 

 
a. Delegaten upprättar beslutet i en skriftlig handling. Måste ett beslut fattas omedelbart, på 
plats, får det skrivas ner nå snart som det är möjligt, vilket normalt bör vara samma dag eller 
nästföljande vardag. 
b. Av beslutet skall framgå 
- ärendet 
- beslutsfattare 
- beslutsdatum 
- hänvisning till punkt i delegeringsordningen 

 
 
8. Rapportering 

 
Delegaten registrerar fortlöpande sina beslut i ärendehanteringssystemet. Registrator eller 
nämndsekreterare ser till att besluten anmäls till nämnden. Förteckning över delegeringsbeslut 
skall upprättas inför varje ordinarie nämndsammanträde. Rapporteringen ska avse de beslut 
som inte redan anmälts till nämnden. 

 
 
9. Registrering i nämndens protokoll 
Vid nämndens sammanträde redovisas besluten genom att förteckning över besluten finns 
tillgängliga vid sammanträdet. Anmälan av beslut antecknas under särskild paragraf i 
nämndens protokoll. I paragrafen anges ärendet, diarienummer samt beslutsfattare. 

 
 
10. Angående delegeringar i personalärenden och ekonomiadministrativa ärenden, se 
kommunstyrelsens delegeringsordning 

 
 
Om belopps- och tidsgränser 
Om beslut omfattar större belopp eller längre tidsperioder än vad som anges i denna 
delegationsordning ankommer det på miljö- och byggnadsnämnden att besluta. 

 
Med prisbasbelopp avses aktuellt prisbasbelopp enligt lag (SFS 1962:381)om allmän försäkring 
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Myndighetsutövning 

Begreppet myndighetsutövning förekommer i flera lagar men en legal definition av begreppet 
saknas. Av den juridiska litteraturen framgår att begreppet myndighetsutövning är komplicerat 
och mångfacetterat och att det inte finns någon klar gräns för vad som är myndighetsutövning. I 
gränsfall får en analys av det enskilda fallet göras. 

 
I JO:s ämbetsberättelse 2001/02 s. 258 sägs bl.a. angående myndighetsutövning: 

 
” Utmärkande för all myndighetsutövning är att det rör sig om beslut eller andra åtgärder 
som ytterst är ett uttryck för samhällets maktbefogenheter i förhållande till medborgarna. 
Myndighetsutövning kan förekomma både i form av missgynnande beslut, t.ex. förbud, 
föreläggande eller liknande, och gynnande beslut, t.ex. tillstånd att bedriva viss verksamhet. 
Karakteristiskt är emellertid att den enskilde befinner sig i ett slags beroendeförhållande. Är det 
fråga om ett missgynnande beslut måste den enskilde rätta sig efter beslutet, eftersom 
denne annars riskerar att tvångsmedel av något slag används mot honom. Rör det sig om 
ett gynnande beslut, kommer beroendeförhållandet till uttryck på så sätt att den enskilde 
måste vända sig till myndigheten för att få t.ex. en viss förmån och att myndighetens 
tillämpning av de föreskrifter som gäller på området får avgörande betydelse för honom. 
För att myndighetsutövning skall föreligga krävs även att myndigheten grundar sin befogenhet 
att bestämma om ett visst förhållande på en författning eller något annat beslut av regeringen eller 
riksdagen. 

 
Endast ärenden som mynnar ut i bindande beslut omfattas av begreppet myndighets- 
utövning. Ärenden som uteslutande avser lämnande av råd eller andra oförbindande 
besked innefattar inte myndighetsutövning. Inte heller är det fråga om myndighetsutövning 
när en myndighet avger ett yttrande till en annan myndighet. 

 
Några exempel på ärenden som hos miljö- och byggnadsnämnden innefattar 
myndighetsutövning är ärenden rörande bygglov, beslut om miljösanktionsavgifter, beslut 
om vitesföreläggande m.fl. 

 
Även yttranden kan i vissa fall ses som ett utslag av myndighetsutövning och det är när den 
remitterande myndigheten är bunden av remissinstansens yttrande. Ett exempel på detta är 
den vetorätt som kommun har i förhållande till polismyndighets beslut när kommunen 
yttrar sig över en ansökan om nyttjande av offentlig plats. Utanför begreppet faller ärenden 
som avgörs genom att en myndighet träffar avtal eller överenskommelse om en sak med 
någon enskild. 
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Förkortningar 
 
FvL Förvaltningslagen 
KL Kommunallagen 
LSO Lagen om skydd mot olyckor 
MB Miljöbalken 
MKB Miljökonsekvensbeskrivning 
OSL Offentlighets- och sekretesslagen 
PBF Plan- och byggförordningen (2011:338) 
PBL Plan- och bygglagen (2010:900) 
PBLä Plan- och bygglagen (1987:10) 
SJV Jordbruksverket 
SNFS Naturvårdsverkets författningssamling 
TF Tryckfrihetsförordningen 
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Miljö- och byggnadsnämndens delegeringsordning 
 

A. ALLMÄNNA ÄRENDEN OCH RÄTTSFRÅGOR 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Förtroendevalds deltagande i kurser, 
konferenser, resor m.m. vid en totalkostnad 
mellan 0,08 och 0,15 prisbasbelopp per 
person och tillfälle 

 
- ordföranden 
- övriga förtroendevalda i nämnden 

  
 
 
 
v. ordföranden 
ordföranden 

Om kostnaderna 
understiger 0,08 pb är 
beslutet ren verkställighet 

2 Nämndens representation mellan 0,06 och 
0,1 prisbasbelopp 

 Ordföranden Om kostnaderna 
understiger 0,06 pb är 
beslutet ren verkställighet 

 
3 

Beslut huruvida omprövning ska ske 
 
 
Omprövning av beslut 

37 § FvL 
 
 
38 § FvL 

Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

 
Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

 

4  
Beslut om rättelse av beslut som blivit fel 
på grund av förbiseende och som är 
uppenbart oriktigt (självrättelse) 

 
36 § FvL 

 
Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

 

5 Besluta att utse ombud att företräda 
nämnden vid förhandling eller förrättning i 
mål och ärenden vid länsstyrelse, mark- och 
miljödomstol och andra myndigheter 

 Nämndens ordförande  

     



14  

 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

6 Beslut om avslag på begäran om utlämnande 
av allmän handling till enskild eller annan 
myndighet samt uppställande av förbehåll i 
samband med utlämnande till enskild 

6 kap. 3 §, 10 kap. 4, 13-14 
§§ OSL; 2 kap. 14-15 §§ TF 

Kommunjuristen 
Ersättare: 
1 Kommunarkivarien 
2 Huvudregistrator 

Efter samråd med 
verksamhetsansvarig. 

 
Beslut om att lämna ut 
handling fattas av den som 
har handlingen i sin vård 
om inte viss befattnings- 
havare enligt arbetsledning 
eller särskilt beslut skall 
göra detta. 

7 Ansökan om utdömande av vite 21 kap. 1 § miljöbalken, 
6§ lagen om viten 
(1985:206) 

Miljöchef 
Bygglovchef 
Inspektör Miljöenheten 
Bygglovhandläggare 
Tillsynshandläggare 
 

 

8 Beslut om avvisning av överklagande som 
kommit in för sent. 

45§ Förvaltningslagen Miljöchef 
Bygglovchef 
Inspektör miljöenheten 
Administratör/Registrator 

 

9 Beslut att kungörelsedelgivning ska ske. Delgivningslagen 47-50 §§. 
Delgivningsförordning 
(2011:154) 19-20 §§ 

Miljöchef 
Bygglovchef 
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B. MILJÖBALKEN 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 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§§ 
miljöbalken 

Miljöchef 
Inspektör miljöenheten 

 

 
2 

 
Besluta att meddela föreläggande och 
förbud och även att beslutet ska gälla 
omedelbart även om beslutet överklagas 

 
26 kap 9§ miljöbalken, 26 
kap 26§ miljöbalken 

 
Miljöchef 
Inspektör miljöenheten 

 

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

26 kap 13§ miljöbalken Miljöchef 
Inspektör miljöenheten 

 

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

26 kap 15§ miljöbalken Miljöchef 
Inspektör miljöenheten 

 

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

26 kap 19§ tredje stycket 
miljöbalken 

Miljöchef 
Inspektör miljöenheten 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
7 Besluta att förelägga den som bedriver 

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

26 kap 21§ miljöbalken Miljöchef 
Inspektör miljöenheten 

 

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

 
26 kap 22§ första stycket första 
och andra meningen 
miljöbalken 

 
Miljöchef 
Inspektör miljöenheten 

 

9 Besluta att föreskriva att undersökning av 
verksamhet och dess verkningar i stället 
ska utföras av någon annan och att utse 
någon att göra sådan undersökning, om 
kostnaden för undersökningen inte 
överstiger 10.000 kr 

26 kap 22§ första stycket tredje 
meningen miljöbalken 

Miljöchef 
Inspektör miljöenheten 

 

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

26 kap 22§ tredje stycket miljöba Miljöchef’ 
Inspektör 
miljömiljöenheten 

 

11 Besluta att meddela förbud vid vite om 
högst 10.000 kr att rubba eller skada 
mätapparat eller liknande utrustning som 
behöver sättas ut vid undersökningar 

28 kap 1 och 7 §§ miljöbalken Miljöchef 
Inspektör miljöenheten 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
12 Besluta att förena föreläggande eller 

förbud med (fast) vite om högst 10.000 
kr för respektive adressat i varje enskilt 
ärende eller löpande vite om högst 5.000 
kr per överträdelse, dock totalt löpande 
vite om max 10.000 kr 

26 kap 14§ miljöbalken 
Lag (1985:206) om viten 

Miljöchef 
Inspektör miljöenheten 

 

13 Besluta att förena föreläggande eller 
förbud med (fast) vite om högst 50.000 
kr för respektive adressat i varje enskilt 
ärende eller löpande vite om högst 
10.000 kr per överträdelse, dock totalt 
löpande vite om max 50.000 kr 

26 kap 14§ miljöbalken 
Lag (1985:206) om viten 

Miljöchef  

     
B2 Miljökonsekvensbeskrivningar och 

annat beslutsunderlag 
   

 Yttranden    
1 Delta i samråd om avgränsningen i 

strategiska miljöbedömningar för planer 
och program 

6 kap 9,10, 15§§ miljöbalken Miljöchef, Inspektör 
miljöenheten 

Övergångsbestämmelser 
gäller enligt 2017:955 

2 Delta i samråd i fråga om betydande 
miljöpåverkan och i fråga om 
miljökonsekvens-beskrivningens innehåll 
och utformning, s k undersöknings- 
samråd, vid specifika miljöbedömningar 
för verksamheter eller åtgärder 

6 kap 24§ miljöbalken Miljöchef, Inspektör 
miljöenheten 

Övergångsbestämmelser 
gäller enligt 2017:955 

3 Delta i avgränsningssamråd vid en 
specifik miljöbedömning för 
verksamheter och åtgärder 

6 kap 28-30§§ miljöbalken Miljöchef, Inspektör 
miljöenheten 

Övergångsbestämmelser 
gäller enligt 2017:955 

4 Delta i samråd och avge yttrande 
avseende miljöpåverkan vid upprättande 
av vägplan 

14b § väglag (1971:948) Miljöchef, Inspektör 
miljöenheten 

Övergångsbestämmelser 
gäller enligt 2017:958 



18  

 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
B 3 Naturvård    

 Tillstånd/dispensbeslut    

1 Utgått    
2 Besluta i ärende om dispens från föreskrifter 

för naturreservat, kulturreservat och 
naturminne 

7 kap 7, 9 och 10 §§ 
miljöbalken 

Miljöchef 
Inspektör miljöenheten 

 

3 Besluta i ärende om dispens från föreskrifter 
för djur- och växtskyddsområde 

9 § förordningen om 
områdesskydd 

Miljöchef 
Inspektör miljöenheten 

 

4 Besluta om undantag (tillstånd eller dispens) 
från föreskrifter för vattenskyddsområde 

7 kap 22 § miljöbalken Miljöchef 
Inspektör miljöenheten 

 

5 Besluta om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för åtgärder, 
mindre anläggningar och för byggnader som 
inte används för boendeändamål eller 
näringsverksamhet. Anläggningar= dispens 
för utökning av befintliga bryggor, enstaka 
bojar etc. 
Åtgärder= dispens för schaktningsarbeten 
och liknande (VA-ledning, Kraftledningar, 
Fibernät m.m.) 
Byggnader som inte används för 
boendeändamål = transformatorstationer, 
pumpstationer etc. 

7 kap. 18 § MB Miljöchef 
Inspektör miljöenheten 
Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Tillsynshandläggare 

 

6 Besluta om strandskyddsdispens för 
byggnader, om tillkommande byggnadsarea 
är max 50 kvm och uppförs inom tomtplats 

7 kap. 18 § MB Miljöchef 
Inspektör miljöenheten 
Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Tillsynshandläggare 
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7 Besluta om tomtplats i ärende om dispens 
från strandskyddsbestämmelserna 

7 kap. 18 § MB Miljöchef 
Inspektör miljöenheten 
Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Tillsynshandläggare 

 

 Tillsynsärenden    
8 Besluta i tillsynsärende angående 

åsidosättande av föreskrifter som gäller för 
områden som omfattas av skydd enligt 7 
kap miljöbalken 

7 kap miljöbalken 
2 kap 9 § 
miljötillsynsförordningen 

Miljöchef 
Inspektör miljöenheten 

 

9 Besluta i tillsynsärende angående 
åsidosättande av föreskrifter som gäller 
enligt 8 kap miljöbalken 

8 kap miljöbalken Miljöchef 
Inspektör miljöenheten 

 

10 Besluta i tillsynsärende angående skötsel av 
jordbruksmark enligt 7,8 och 12 kap 
miljöbalken 

7, 8 och 12 kap miljöbalken Miljöchef 
Inspektör miljöenheten 

 

 Yttranden    

11 Utgått    

12 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende 
angående dispens från andra föreskrifter om 
områdesskydd 

23§ förordningen om 
områdesskydd och 5§ 
nationalparksförordningen 

Miljöchef 
Inspektör miljöenheten 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
13 Avge yttrande till skogsvårdsstyrelsen eller 

länsstyrelsen i ärende om dispens från 
föreskrifter om biotopskydd 

5-6§§ förordningen om 
områdesskydd 

Miljöchef 
Inspektör miljöenheten 

 

14 Avge yttrande till annan kommunal nämnd 
som prövar ärende om dispens från 
föreskrifter om områdesskydd 

 Miljöchef 
Inspektör miljöenheten 

I den mån den nämnden 
själv är tillsynsmyndighet 
men inte svarar för 
prövningen 

B4 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd    

 Tillstånd/dispensbeslut    
1 Besluta i ärende om tillstånd att inrätta 

avloppsanordning med ansluten 
vattentoalett 

13§ första stycket 
förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd 

Miljöchef 
Inspektör miljöenheten 

 

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

13§ första stycket 
förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd 

Miljöchef 
Inspektör miljöenheten 

 

3 Besluta om villkor av mindre betydelse som 
miljödomstol eller länsstyrelse i beslut om 
tillstånd till miljöfarlig verksamhet överlåtit 
åt tillsynsmyndigheten att fastställa 

22 kap 25§ tredje stycket 
miljöbalken 

Miljöchef 
Inspektör miljöenheten 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
4 Besluta om dispens om omständigheter har uppstått som 

verksamhetsutövaren varken kunnat eller borde ha 
förutsett och inte heller kunnat påverka. Undantag får 
dock inte lämnas om verksamhetsutövaren på egen hand 
kan fullgöra det som åligger honom eller henne eller om 
verksamhetsutövaren kan uppdra åt någon annan att 
göra det. 

SJV:s föreskrifter om 
miljöhänsyn i jordbruket 
vad avser Växtnäring 
(SJVFS 2004:62) 

Miljöchef 
Inspektör miljöenheten 

 

  
Tillstånds/dispensbeslut enligt lokala föreskrifter 

   

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

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

Miljöchef 
Inspektör miljöenheten 

 

7 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 
förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd, 
lokala föreskrifter för att 
skydda människors hälsa 
och miljön 

Miljöchef 
Inspektör miljöenheten 

 

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

17§ förordningen av 
miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd, lokala 
föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och 
miljön 

Miljöchef 
Inspektör miljöenheten 
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Nr Ärende Lag/Lagrum Delegat Anmärkning 
9 Besluta i ärende om tillstånd att hålla vissa djur inom 

område med detaljplan eller områdesbestämmelser där 
tillstånd krävs enligt kommunens lokala föreskrifter. 

39§ förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd, lokala 
föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och 
miljön 

Miljöchef 
Inspektör 
miljöenheten 

 

10 Besluta i ärende om tillstånd eller dispens att 
 
a) Sprida naturligt gödsel, slam eller annan orenlighet inom 
eller intill område med detaljplan eller inom annat 
tätbebyggt område 
b) Inrätta annat slag av toalett än vattentoalett 
c) Uppföra anläggning eller anordning som utnyttjar 
grundvatten, ytvatten eller mark som värmekälla eller 
värmemagasin inom område där yt- eller grundvattentäkt 
kan förorenas 

40 och 42§§ förordningen av 
miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd, lokala 
föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön 

Miljöchef 
Inspektör 
miljöenheten 
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Nr Ärende Lag/Lagrum Delegat Anmärkning 
 Tillsynsärenden    
11 Besluta i tillsynsärende om åtgärder för bekämpning av ohyra och 

andra skadedjur 
Jfr 9 kap 9§ miljöbalken Miljöchef 

Inspektör 
miljöenheten 

 

12 Besluta i andra tillsynsärenden angående hälsoskyddet Miljöbalken och 
föreskrifter meddelade 
med stöd av 
miljöbalken 

Miljöchef 
Inspektör 
miljöenheten 

 

13 Besluta i tillsynsärenden angående avloppsanordningar 
dimensionerade för högst 25 personekvivalenter 

Jfr 9 kap 7§ miljöbalken 
och 12-16§§ 
förordningen om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Miljöchef 
Inspektör 
miljöenheten 

 

14 Besluta i tillsynsärenden angående värmepumpar Jfr 17-19§§ 
förordningen om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Miljöchef 
Inspektör 
miljöenheten 

 

15 Besluta i tillsynsärenden angående 
 
a) Miljöfarlig verksamhet som i miljöprövningsförordningen har 
beteckningen A eller B 
b) Miljöfarlig verksamhet som i miljöprövningsförordningen har 
beteckningen C 
c) Miljöfarlig verksamhet i övrigt 

Miljöbalken och 
tillhörande lagstiftning 

Miljöchef 
Inspektör 
miljöenheten 

15 

16 Besluta i tillsynsärenden angående anordnade av gödselstad eller 
annan upplagsplats för djurspillning inom område med detaljplan 

37 § förordningen om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Miljöchef 
Inspektör 
miljöenheten 

 

17 Besluta i tillsynsärende gällande tillämpning av de allmänna 
hänsynsreglerna 

2 kap 2-9 §§ 
miljöbalken 

Miljöchef 
Inspektör 
miljöenheten 

 

18 Förelägga den som bedriver miljöfarlig verksamhet att avge 
miljörapport 

26 kap 20§ miljöbalken Miljöchef 
Inspektör 
miljöenheten 
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Nr Ärende Lag/Lagrum Delegat Anmärkning 
19 Meddela föreskrifter om begränsningar av eller villkor för 

utövande av gatumusik på viss offentlig plats om det behövs för 
att hindra att olägenheter för människors hälsa uppkommer 

40§ tredje stycket 
förordningen om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Miljöchef 
Inspektör 
miljöenheten 

 

20 Meddela föreskrifter om skydd för ytvattentäkter och enskilda 
grundvattentäkter 

40§ 5 p förordningen 
om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Miljöchef 
Inspektör 
miljöenheten 

 

 Yttrande m.m    

20 Beslut sändes till inskrivningsmyndigheten  Miljöchef 
Inspektör 
miljöenheten 

 

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

19 kap. 4 § miljöbalken, 
9 § förordningen om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd, 
respektive 22 kap. 4 och 
10 §§ miljöbalken 

Miljöchef 
Inspektör 
miljöenheten 

 

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

22 och 26§§ 
förordningen om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Miljöchef 
Inspektör 
miljöenheten 

 

23 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om tillstånd, MKB och 
samråd till verksamhet 

 Miljöchef 
Inspektör 
miljöenheten 

 

B5 Jordbruksmark m.m.    
 Tillsyn    

1 Besluta i tillsynsärende angående vilthägn eller 
stängelgenombrott/dikesgenombrott 

12 kap 11§ och 26 kap 
11§ miljöbalken, dock 
inte om beslutet innebär 
att pågående 
markanvändning 
avsevärt försvåras /jfr 
31 kap 11§ miljöbalken) 

Miljöchef 
Inspektör 
miljöenheten 
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Nr Ärende Lag/Lagrum Delegat Anmärkning 
2 Besluta i tillsynsärende angående verksamhet eller åtgärd som kan 

väsentligt ändra eller skada naturmiljön, dock inte om beslutet 
innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras 

12 kap 6§ miljöbalken, 
jfr 31 kap 4§ 5p och 31 
kap 7§ miljöbalken 

Miljöchef 
Inspektör 
miljöenheten 

 

3 Besluta om undantag från bestämmelserna 12 kap. 10§ miljöbalken 
och föreskrifter om 
miljöhänsyn i jordbruk 
SJVFS 2004:62 

Miljöchef 
Inspektör 
miljöenheten 

 

  
Yttranden 

   

4 Avge yttrande till länsstyrelsen i samråd, ärende etc om tillstånd 
till täkt 

 Miljöchef 
Inspektör 
miljöenheten 

 

5 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om dispens för 
djurhållning och gödselhantering 

9§ förordningen om 
miljöhänsyn i 
jordbruket 

Miljöchef 
Inspektör 
miljöenheten 

 

6 Avge yttrande till länsstyrelsen eller skogsvårdsstyrelsen i ärende 
angående anmälan för samråd för verksamhet/åtgärd som 
väsentligt kan komma att ändra eller skada naturmiljön 

12 kap 6§ miljöbalken 
och 9§ förordningen 
om anmälan för samråd 

Miljöchef 
Inspektör 
miljöenheten 

 

B6 Förorenade områden    
 Tillsynsärenden    

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

10 kap miljöbalken och 
28§ förordningen om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Miljöchef 
Inspektör 
miljöenheten 

 

2 Beslut i tillsynsärende gällande förorenade områden 10 kap miljöbalken Miljöchef 
Inspektör 
miljöenheten 

 

 Yttranden m.m    

3 Avge yttrande till länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen eller 
mark- och miljööverdomstolen om samråd avseende förklaring av 
område som miljöriskområde 

3§ förordningen om 
miljöriskområden 

Miljöchef 
Inspektör 
miljöenheten 
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Nr Ärende Lag/Lagrum Delegat Anmärkning 
B7 Vattenverksamhet    

 Tillstånd    
1 Besluta om villkor av mindre betydelse som mark- och 

miljödomstol miljödomstol i beslut om tillstånd till 
vattenverksamhet överlåtit åt tillsynsmyndigheten att fastställa 

22 kap 25§ tredje 
stycket miljöbalken 

Miljöchef 
Inspektör 
miljöenheten 

 

 Tillsyn    
2 Besluta i tillsynsärende angående markavvattning 11 kap miljöbalken Miljöchef 

Inspektör 
miljöenheten 

 

3 Besluta i tillsynsärende angående vattenverksamhet i övrigt 11 kap miljöbalken Miljöchef 
Inspektör 
miljöenheten 

 

 Yttranden    
4 Avge yttrande till mark- och miljödomstol och mark- och 

miljööverdomstol i ärenden angående vattenverksamhet enligt 
kapitel 11 Miljöbalken 

 Miljöchef 
Inspektör 
miljöenheten 

 

5 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärenden gällande 
vattenverksamhet enligt kapitel 11 Miljöbalken. 

 Miljöchef 
Inspektör 
miljöenheten 

 

B8 Kemiska produkter och biotekniska organismer    
 Tillstånd/dispensbeslut    

1 - Besluta i ärende om tillstånd till spridning av kemiska 
bekämpningsmedel, anmälningsärenden och övriga 
ärenden gällande bekämpningsmedel 

Förordning om 
bekämpningsmedel 
(2014:425) 

Miljöchef 
Inspektör 
miljöenheten 

 

 Tillsynsärenden    
2 Besluta i tillsynsärende om spridning av kemiska 

bekämpningsmedel 
14 kap miljöbalken och 
tillhörande lagstiftning, 

Miljöchef 
Inspektör 
miljöenheten 

 

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

NFS 2017:5 Miljöchef 
Inspektör 
miljöenheten 

 

     



27  

 

Nr Ärende Lag/Lagrum Delegat Anmärkning  

4 Besluta i tillsynsärende om anläggningar som innehåller 
växthusgaser eller ozonnedbrytande ämnen. 

Förordning om 
fluorerade växthusgaser 
(2016:1128) samt 
Förordning om 
ozonnedbrytande 
ämnen (2016:1129). 

Miljöchef 
Inspektör 
miljöenheten 

  

5 Besluta i tillsynsärenden angående kemiska produkter och 
biotekniska organismer i övrigt 

14 kap miljöbalken och 
tillhörande förordningar 
och föreskrifter 

Miljöchef 
Inspektör 
miljöenheten 

 

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

14 kap miljöbalken och 
tillhörande förordningar 
och föreskrifter 

Miljöchef 
Inspektör 
miljöenheten 

 

 Yttranden    
7 Avge yttranden i tillståndsärenden och övriga ärenden där 

yttrande begärs avseende kemiska produkter eller biotekniska 
organismer 

 Miljöchef 
Inspektör 
miljöenheten 

 

B9 Avfall och producentansvar    
 Tillstånds/dispensbeslut    
1 Besluta i ärende om dispens/tillstånd att själv kompostera eller på 

annat sätt återvinna eller bortskaffa avfall 
15 kap 18§ tredje och 
fjärde styckena 
miljöbalken 45 § 
avfallsförordningen 
(2011:927) 

Miljöchef 
Inspektör 
miljöenheten/assist 
ent miljöenheten 
eller kundcenter 

 

2 Besluta i ärende om dispens från vad kommunfullmäktige 
föreskrivit i renhållningsordningen 

5 kap 1§ 
avfallsföreskrifter för 
Kungälvs kommun. 

Miljöchef 
Inspektör 
miljöenheten 

 

3 Besluta om dispens eller undantag i övrigt från bestämmelserna i 
renhållningsordningen 

 Miljöchef 
Inspektör 
miljöenheten/ 
assistent 
miljöenheten eller 
kundcenter 
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Nr Ärende Lag/Lagrum Delegat Anmärkning  

4 Besluta att fastställa krav på mätningar vad avser provtagnings- 
och mätmetoder samt provtagnings- och mätpunkternas placering 

47 och 48 §§ 
Förordning om 
avfallsförbränning 
(2013:253) 

Miljöchef 
Inspektör 
miljöenheten 

 

5 Besluta i ärende om dispens från föreskrifter om gränsvärden 
vid deponering 

15a § förordning om 
deponering av avfall 
(2001:512) 

Miljöchef 
Inspektör 
miljöenheten 

 

 Tillsynsärenden    

7 Besluta i tillsynsärende om kompostering, nedgrävning eller annat 
återvinnande eller bortskaffande av hushållsavfall på fastighet 

45 § avfallsförordningen 
(2011:927) 

Miljöchef 
Inspektör 
miljöenheten 

 

8 Besluta i tillsynsärende angående 
8.1 Hushållsavfall i övrig 
8.2 Industriavfall 
8.3 Producentansvar 
8.4 Hantering av avfall i övrigt 

 Miljöchef 
Inspektör 
miljöenheten 

 

9 Begära uppgifter av den som i yrkesmässig verksamhet ger 
upphov till eller omhändertar annat avfall än hushållsavfall 

15 kap 31§ miljöbalken 
och 
Avfallsförordningen 
(2011:927) 

Miljöchef 
Inspektör 
miljöenheten 

 

11 Besluta i tillsynsärende om dumpning av avfall 15 kap 27-29§§ 
miljöbalken 

Miljöchef 
Inspektör 
miljöenheten 

 

12 Förelägga den som är ansvarig för nedskräpning att iordningsställa 
platsen samt vidta erforderliga förebyggande åtgärder 

15 kap 26§ miljöbalken Miljöchef 
Inspektör 
miljöenheten 

 

 Yttranden    
13 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärenden om tillstånd till 

yrkesmässig transport av avfall, farligt avfall eller annan hantering 
av avfall 

36 § och 42 § avfalls- 
förordningen 
(2011:927) 

Miljöchef 
Inspektör 
miljöenheten 

 

B10 Avgifter för prövning och tillsyn    
1 Besluta att debitera påföra avgift enligt kommunens taxa för 

prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
27 kap 1§ miljöbalken, 
Taxa för tillsyn och 

Miljöchef 
Inspektör 
miljöenheten 
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Nr Ärende Lag/Lagrum Delegat Anmärkning  

  prövning inom 
miljöbalkens område 

   

2 Besluta att sätta ned eller efterskänka avgift enligt kommunens 
taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 

Taxa för tillsyn och 
prövning inom 
miljöbalkens område 

Miljöchef 
Inspektör 
miljöenheten 

 

B 11 Sanktioner m.m.    

1 Besluta att begära polishjälp för att få tillträde till fastigheter, 
byggnader, andra anläggningar samt transportmedel och att där 
utföra undersökningar och andra åtgärder 

28 kap 1, 6 och 8§§ 
miljöbalken; jfr 31 kap 
10§ miljöbalken 

Miljöchef 
Inspektör 
miljöenheten 

 

2 Besluta om miljösanktionsavgifter upp till 10.000 kronor 30 kap 3§ miljöbalken 
och förordningen om 
miljösanktionsavgifter 

Miljöchef 
Inspektör 
miljöenheten 

 

C. Strålskyddslag (2018:396)    

1 Besluta att begära upplysningar eller handlingar som behövs för 
tillsynen av strålskyddslagen och föreskrifter som har meddelats i 
anslutning till lagen för sådan tillsyn som nämnden ansvarar för. 

8 kap. 4§ strålskyddslagen, 
8 kap. 2§ 3 p. 
strålskyddsförordningen. 

Miljöchef 
Inspektör 
miljöenheten 

 

2 Besluta om föreläggande som behövs för tillsynen och besluta att 
förena föreläggande enligt strålskyddslagen med vite om högst 
10.000 kr. 

8 kap. 6 och 7§ 
strålskyddslagen 

Miljöchef 
Inspektör 
miljöenheten 

 

3 Besluta att omhänderta radioaktiva material eller tekniska 
anordningar som innehåller ett radioaktivt ämne eller som kan 
alstra strålning, om det behövs i avvaktan på att ett förläggande 
ska följas. 

8 kap. 8§ strålskyddslagen Miljöchef 
Inspektör 
miljöenheten 

 

4 Besluta att försegla fastigheter, byggnader, utrymmen och andra 
anläggningar där verksamhet med joniserande strålning bedrivs 
samt att försegla tekniska anordningar som innehåller ett 
radioaktivt ämne eller kan alstra strålning om det behövs för att 
förebygga att anläggningarna, utrustningarna eller anordningarna 
används olovligen. 

8 kap. 9§ strålskyddslagen Miljöchef 
Inspektör 
miljöenheten 
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5 Besluta att de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse 
ska vidtas på den felandes bekostnad om någon inte har vidtagit 
en åtgärd som ska vidtas enligt denna lag, förskrifter som har 
meddelas i anslutning till lagen eller beslut som meddelats med 
stöd av lagen. 

8 kap. 10§ 
strålskyddslagen 

Miljöchef 
Inspektör 
miljöenheten 

 

6 Besluta att begära polishjälp för att få den hjälp som behövs för 
tillsynen. 

8 kap. 12§ 
strålskyddslagen 

Miljöchef 
Inspektör 
miljöenheten 

 

7 Besluta om avgift för verksamhet enligt strålskyddslagen, taxa 
enligt kommunfullmäktiges beslut. 

8 kap. 14§ 
strålskyddsförordningen, 
Taxa för tillsyn och 
prövning inom 
miljöbalkens område samt 
strålskyddslagen. 

Miljöchef 
Inspektör 
miljöenheten 

 

8 Besluta om tilläggsavgift samt nedsättning eller eftergift av avgift. 8 kap. 14§ 
strålskyddsförordningen, 
Taxa för tillsyn och 
prövning inom 
miljöbalkens område samt 
strålskyddslagen 

Miljöchef 
Inspektör 
miljöenheten 

 

9 Besluta att begära att den som yrkesmässigt låter någon sola i ett 
kosmetiskt solarium ska lämna förslag till ett särskilt program för 
egenkontroll för att kontrollera verksamheten och ansvara för att 
verksamhetens personal har nödvändiga kunskaper om det som 
gäller för verksamheten enligt denna lag och föreskrifter som har 
meddelats med i anslutning till lagen. 

7 kap. 7§ 3 p. 
strålskyddslagen 

Miljöchef 
Inspektör 
miljöenheten 

 

      

      



 

 
 
 
 
 
 
 
 

D. Livsmedelsområdet m.m    
D.1. Livsmedelslagen (2006:804)    

1  
Beslut att meddela förelägganden och förbud 
utan vite som behövs för efterlevnaden av 
livsmedelslagen, lagen om animaliska bi- 
produkter 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 
Inspektör miljöenheten 

 

2  
Besluta att förena föreläggande eller förbud 
med (fast) vite om högst 10.000 kr för 
respektive adressat i varje enskilt ärende eller 
löpande vite om högst 5.000 kr per 
överträdelse, dock totalt löpande vite om max 
10.000 kr 

23 § LL 
Viteslagen 
(1985:206) 

Miljöchef 
Handläggare 
miljöenheten 

 

3 Besluta att förena föreläggande eller förbud med 
(fast) vite om högst 50.000 kr för respektive 
adressat i varje enskilt ärende eller löpande vite 
om högst 10.000 kr per överträdelse, dock 
totalt löpande vite om max 50.000 kr 

23 § LL 
Viteslagen 
(1985:206) 

Miljöchef  

4 Besluta att ta hand om en vara samt – om 
förutsättningar för det föreligger – att låta förstöra 

24 § första och andra 
styckena LL 

Miljöchef  



 

 
 varan på ägarens bekostnad, om varans värde kan 

antas understiga 5.000 kronor 
34 § LF Handläggare 

miljöenheten 
 

5 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 
Handläggare 
miljöenheten 

 

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

27 § LL Miljöchef 
Handläggare 
miljöenheten 

 

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

33 § LL Miljöchef 
Handläggare 
miljöenheten 

 

8 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 
Handläggare 
miljöenheten 

 

9 Besluta om sanktionsavgift inom nämndens 
kontrollområde 

30 c LL och 39 a – 39 i 
LF 

Miljöchef 
Handläggare 
miljöenheten 

 

D.2. Åtgärder enligt Förordning (EU) 2017/625    

1 Besluta om att varor ska behandlas, att märkning 
ändras, eller att korrigerande 
information ska förmedlas till konsumenterna. 

F 2017/625 Art 138 2 c Miljöchef 
Handläggare 
miljöenheten 

 



 

 
2 Besluta om att begränsa eller förbjuda att varor 

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

F 2017/625 Art 138 2 d Miljöchef 
Handläggare 
miljöenheten 

 

3 Besluta att aktören ska öka egenkontrollernas 
frekvens 

F 2017/625 Art 138 2 e Miljöchef 
Handläggare 
miljöenheten 

 

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

F 2017/625 Art 138 2 g Miljöchef 
Handläggare 
miljöenheten 

 

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

F 2017/625 Art 138 2 h Miljöchef 
Handläggare 
miljöenheten 

 

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

F 2017/625 Art 138 2 i Miljöchef 
Handläggare 
miljöenheten 

 

D.3. Livsmedelsförordningen (2006:813)    

1 Beslut avseende registrering av 
livsmedelsanläggning. 

23 § LF Miljöchef 
Handläggare 
miljöenheten 

 

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

8 § LF Miljöchef 
Handläggare 
miljöenheten 

 



 

 
     

D.4. Förordningen (2006:1166) om avgifter för 
offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter (FAOKL) 

   

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

3-6 §§ FAOKL 
Kommunens taxa 

Miljöchef 
Handläggare 
miljöenheten 

 

2 Besluta om avgift för registrering. 13-14 §§ FAOKL 
Kommunens taxa 

Miljöchef 
Handläggare 
miljöenheten 

 

3 Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften 12 § FAOKL 
Kommunens taxa 

Miljöchef 
Handläggare 
miljöenheten 

 

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

Art. 79 2 c och art. 83 p 
1 2017/625 
12-13 § FAOKL 
Kommunens taxa 

Miljöchef 
Handläggare 
miljöenheten 

 

5 Besluta om avgift för importkontroll Förordning 2006:812 11- 
12 §§ eller motsvarande 
bestämmelser som gäller 
efter den 14 december 
2019 
Kommunens taxa 

Miljöchef 
Handläggare 
miljöenheten 

 

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

   

1 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 § LFAB 

Miljöchef 
Handläggare 
miljöenheten 

 



 

 
     

2  
Besluta att förena föreläggande eller förbud 
med (fast) vite om högst 10.000 kr för 
respektive adressat i varje enskilt ärende eller 
löpande vite om högst 5.000 kr per 
överträdelse, dock totalt löpande vite om max 
10.000 kr 

24 § LFAB 
Viteslagen 

Miljöchef 
Handläggare 
miljöenheten 

 

3 Besluta att förena föreläggande eller förbud med 
(fast) vite om högst 50.000 kr för respektive 
adressat i varje enskilt ärende eller löpande vite 
om högst 10.000 kr per överträdelse, dock totalt 
löpande vite om max 50.000 kr 

24 § LFAB 
Viteslagen 

Miljöchef  

4 Besluta att ta hand om en vara samt – om 
förutsättningar för det föreligger – att låta förstöra 
varan på ägarens bekostnad, om varans värde kan 
antas understiga 5.000 kronor 

25 § LFAB Miljöchef 
Handläggare 
miljöenheten 

 

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

27 § LFAB Miljöchef 
Handläggare 
miljöenheten 

 

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

30 a § LFAB Miljöchef 
Handläggare 
miljöenheten 

 

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

33 § LFAB Miljöchef  



 

 
   Handläggare 

miljöenheten 
 

D.6 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten 
(2001:30) omtryck LIVFS 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 LIVFS 2017:2 

Miljöchef 
Handläggare 
miljöenheten 

 



37  

 

Nr Ärende Lag/Lagrum Delegat Anmärkning 
     

     

 
E. 

 
Plan- och bygglagen (2010:900) 

   

E1 Lov m.m. PBL (2010:900) 9 kap.   
1 Beslut om bygglov inom ramen för de föreskrifter som 

anges i 9 kap. 30-32a §§ PBL i följande ärenden: 
PBL 9 kap. 2 § första stycket 
1 och 2 

  

 a) Nybyggnad samt tillbyggnad av en- eller två- 
bostadshus utanför område med detaljplan, samt 
mindre industri/kontor/handel byggnader. 

 
b) Nybyggnad eller tillbyggnad inom detaljplan för 

handel, kontor, hantverk, industri, skola, 
vårdinrättning, samlingslokal eller därmed 
jämförliga byggnader 

  
Bygglovhandläggare
,byggnadsinspektör, 
bygglovchef, 
tillsynshandläggare 

  
c) Nybyggnad inom detaljplan av en- eller 

tvåbostadshus samt mindre flerbostadshus 

 Bygglovhandläggare
, byggnadsinspektör, 
bygglovchef, 
tillsynshandläggare 

  
 
 

d) Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus samt 
flerbostadshus 

 Bygglovhandläggare
, byggnadsinspektör, 
bygglovchef, 
tillsynshandläggare 
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Nr Ärende Lag/Lagrum Delegat Anmärkning 
  

e) Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad 
 Bygglovhandläggare

, byggnadsinspektör, 
bygglovchef, 
tillsynshandläggare 

 

  Bygglovhandläggare
, byggnadsinspektör, 
bygglovchef, 
tillsynshandläggare 

f) Ny- eller tillbyggnad av kiosk, avlopps- 
pumpstation eller därmed jämförliga byggnader 

  

 
 

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

 
 

PBL 9 kap. 2 § första stycket 
3a) 

 
Bygglovhandläggare
, byggnadsinspektör, 
bygglovchef, 
tillsynshandläggare 

 
h) Inredande av någon ytterligare bostad eller någon 

ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri 

 
 
PBL 9 kap. 2 § första stycket 
3b) 

Bygglovhandläggare
, byggnadsinspektör, 
bygglovchef, 
tillsynshandläggare 

i) Byte av färg, fasadbeklädnad, taktäcknings- 
material eller andra åtgärder som avsevärt 
påverkar byggnadens yttre utseende 

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

Bygglovhandläggare
, byggnadsinspektör, 
bygglovchef, 
tillsynshandläggare 

 
j) Ärende om att i område av värdefull miljö 

underhålla ett byggnadsverk eller ett bebyg- 
gelseområde som avses i 8 kap. 13 § PBL i den 

 
 
PBL 9 kap. 8 § första stycket 
2b) 

Bygglovhandläggare
, byggnadsinspektör, 
bygglovchef, 
tillsynshandläggare 
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Nr Ärende Lag/Lagrum Delegat Anmärkning 
 utsträckning som framgår av detaljplan eller 

områdesbestämmelser 
 Bygglovhandläggare

, byggnadsinspektör, 
bygglovchef, 
tillsynshandläggare 

 
 
Bygglovhandläggare
, byggnadsinspektör, 
bygglovchef, 
tillsynshandläggare 

 
 
Bygglovhandläggare
, byggnadsinspektör, 
bygglovchef, 
tillsynshandläggare 

 
Bygglovhandläggare
, byggnadsinspektör, 
bygglovchef, 
tillsynshandläggare 

 

k) Ändring av gällande bygglov inom ramen för 
tidigare medgiven bruttoarea eller medgiven 
avvikelse från detaljplan eller områdes- 
bestämmelser 

PBL 9 kap. 2 § första stycket 
1 och 2 

 
l) Nybyggnad eller väsentlig ändring av upplag 

eller materialgårdar (p. 2) fasta cisterner (p. 4), 
murar och plank (p. 7), parkeringsplatser (p. 8) 
samt transformatorstationer (p. 10) 

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

m) Uppsättande eller väsentlig ändring av skyltar 
eller ljusanordningar 

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

 kap. 3-4 §§ 

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

PBL 9 kap. 10 § Bygglovhandläggare
, byggnadsinspektör, 
bygglovchef, 
tillsynshandläggare 

 

3 Beslut om marklov inom ramen för föreskrifterna i 9 kap PBL 9 kap 11-13 §§ Bygglovhandläggare,  
 35 § PBL  byggnadsinspektör, 
   bygglovchef, 
   tillsynshandläggare 
4 Bygglov för åtgärder som inte kräver lov PBL 9 kap 14 § Bygglovhandläggare

, byggnadsinspektör, 
bygglovchef, 
tillsynshandläggare 
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Nr Ärende Lag/Lagrum Delegat Anmärkning 
5 Beslut om förhandsbesked PBL 9 kap. 17 § Bygglovhandläggare

, byggnadsinspektör, 
bygglovchef, 
tillsynshandläggare 

 

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

PBL 9 kap 19 § Bygglovhandläggare
, byggnadsinspektör, 
bygglovchef, 
tillsynshandläggare 

 

7 Beslut om föreläggande vid ofullständig ansökan om lov 
eller förhandsbesked vid äventyr om avvisning eller 
avgörande i befintligt skick. 

PBL 9 kap. 22 § första stycket Bygglovhandläggare
, byggnadsinspektör, 
bygglovchef, 
tillsynshandläggare 

 

8 Beslut om att samordning med miljönämnd enligt 9 kap. 24 
§ 1 stycket ej ska ske, då särskilda skäl för det föreligger 

PBL 9 kap. 24 § Bygglovhandläggare
, byggnadsinspektör, 
bygglovchef, 
tillsynshandläggare 

 

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

PBL 9 kap. 27 § Bygglovhandläggare
, byggnadsinspektör, 
bygglovchef, 
tillsynshandläggare 
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Nr Ärende Lag/Lagrum Delegat Anmärkning 
10 Beslut om tidsbegränsat bygglov inom ramen för 

föreskrifterna i 9 kap. 33 § PBL i de fall åtgärden har stöd i 
en detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av 
byggnad eller mark eller om åtgärden har ringa påverkan 
på omgivningen. 

PBL 9 kap 33 § Bygglovhandläggare
, byggnadsinspektör, 
bygglovchef, 
tillsynshandläggare 

 

    
    
    

E2 Anmälan, genomförandet av åtgärder m.m. PBL 10 kap. m.m.    

1 Beslut att, om en anmälan av anmälningspliktig åtgärd enligt 
6 kap. 5 § PBF är ofullständig, förelägga sökanden att 
avhjälpa bristerna inom viss tid vid äventyr att anmälan kan 
komma att avvisas eller att avgöras i befintligt skick. 

PBF 6 kap. 10 § Bygglovhandläggare, 
byggnadsinspektör, 
bygglovchef, 
tillsynshandläggare 

 

    
    
    
2 Avvisa anmälan som trots föreläggande enligt 6 kap. 10 § 

PBF är så ofullständig att den inte kan prövas i sak. 
 Bygglovhandläggare

, byggnadsinspektör, 
bygglovchef, 
tillsynshandläggare 

 

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

PBL 10 kap. 4 § Bygglovhandläggare
, byggnadsinspektör, 
Bygglovchef, 
tillsynshandläggare 

 

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

PBL 10 kap. 13 § Bygglovhandläggare
, byggnadsinspektör, 
bygglovchef, 
tillsynshandläggare 
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5 Beslut om startbesked om det enligt 10 kap. 14 § inte 
behövs något tekniskt samråd 

PBL 10 kap. 22 § första 
stycket 1 

Bygglovhandläggare
, byggnadsinspektör, 
bygglovchef, 
tillsynshandläggare 

 

Nr Ärende Lag/Lagrum Delegat Anmärkning 
6 Beslut att förelägga byggherren att ge in de ytterligare 

handlingar som behövs för prövningen av frågan om 
startbesked om det enligt 10 kap. 14 § PBL inte behövs 
något tekniskt samråd 

PBL 10 kap. 22 § första 
stycket 2 

Bygglovhandläggare, 
byggnadsinspektör, 
bygglovchef, 
tillsynshandläggare 

  

7 Beslut om startbesked och att med startbesked 
godkänna att en åtgärd får påbörjas och att i 
startbeskedet 

- fastställa den kontrollplan som ska gälla med uppgift 
om vem eller vilka som är sakkunniga eller 
kontrollansvariga 

- bestämma de villkor som behövs för att få påbörja 
åtgärden 

- bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för 
utstakning som behövs 

- bestämma de handlingar som ska lämnas inför 
beslut om slutbesked samt ge de upplysningar om 

     krav enligt annan lagstiftning som behövs 

PBL 10 kap. 23-24§§ Bygglovhandläggare
, byggnadsinspektör, 
bygglovchef, 
tillsynshandläggare 

  

8 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 

PBL 10 kap. 27-28 §§ och 11 
kap. 8, 19-20 §§ 

Bygglovhandläggare, 
byggnadsinspektör, 
bygglovchef, 
tillsynshandläggare 
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9 Beslut att det för rivningsåtgärder inte behövs någon 
kontrollplan. 

PBL 10 kap. 18 § Bygglovhandläggare, 
byggnadsinspektör, 
bygglovchef, 
tillsynshandläggare 

  

Nr Ärende Lag/Lagrum Delegat Anmärkning 
10 Beslut om kompletterande villkor för bygg- eller 

rivningsåtgärdena eller för kontrollen. 
PBL 10 kap. 29 § Bygglovhandläggare, 

byggnadsinspektör, 
bygglovchef, 
tillsynshandläggare 

  

    
    
    
 
11 

 
Beslut om att inte ingripa eller besluta om påföljd om 
anledning saknas. 

 
PBL 11 kap. 5 § 

 
Bygglovhandläggare, 
byggnadsinspektör, 
bygglovchef, 
tillsynshandläggare 

  

    
    
    
12 Beslut om slutbesked respektive om interimistiskt PBL 10 kap. 34-37 §§ Bygglovhandläggare,   

 slutbesked enligt föreskrifterna i 10 kap. 34-37 §§ PBL  byggnadsinspektör, 
   bygglovchef, 
   tillsynshandläggare 
13 Avge skriftligt ingripandebesked inom ramen för PBL 11 kap. 7 § Bygghandläggare,   

 föreskrifterna 11 kap. 7 § PBL  byggnadsinspektör, 
   bygglovchef, 
   tillsynshandläggare 
14 Beslut att av polismyndigheten begära det biträde som PBL 11 kap. 9 § Bygglovhandläggare,   

 behövs för tillträde enligt 11 kap. 8 § PBL  byggnadsinspektör, 
   bygglovchef, 
   tillsynshandläggare 

15 Beslut om lovföreläggande om en lovpliktig åtgärd har PBL 11 kap. 17 § Bygglovhandläggare,   
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 vidtagits utan lov, om det är sannolikt att lov kan ges för  byggnadsinspektör, 
 åtgärden och delegaten har befogenhet att besluta i  bygglovchef, 
 lovärendet  tillsynshandläggare 

Nr Ärende Lag/Lagrum Delegat Anmärkning 
      
16 Förelägga ägare av byggnadsverk att inom viss tid ge  Bygglovhandläggare,   

 synpunkter på övervägt uppdrag åt sakkunnig att utreda PBL 11 kap. 18 § byggnadsinspektör, 
 behovet av underhållsåtgärder och vem som ska betala  bygglovchef, 
 kostnaderna för uppdraget  tillsynshandläggare 

17 Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd, även PBL 11 kap. 30-32 §§ Bygglovhandläggare,   
 förbud som förenas med vite  byggnadsinspektör, 
   bygglovchef, 
   tillsynshandläggare 

18 Beslut om förbud mot användning av hela eller delar av PBL 11 kap. 33 § 1 Bygglovhandläggare,   
 byggnadsverk om byggnadsverket har säkerhetsbrister,  byggnadsinspektör, 
 även förbud som förenas med vite  bygglovchef, 
   tillsynshandläggare 

19 Beslut om förbud mot användning av hela eller delar av PBL 11 kap. 33 § 2 Bygglovhandläggare,   
 byggnadsverk, om det inte finns förutsättningar för att ge  byggnadsinspektör, 
 slutbesked  bygglovchef, 
   tillsynshandläggare 

20 Besluta att utse annan funktionskontrollant inom ramen PBL 11 kap. 34 § Bygglovhandläggare,   
 för föreskrifterna i 11 kap. 34 § PBL  byggnadsinspektör, 
   bygglovchef, 
   tillsynshandläggare 

21 Beslut att entlediga kontrollansvarig inom ramen för PBL 11 kap. 35 § Bygglovhandläggare,   
 föreskrifterna i 10 kap. 11 och 11 kap. 35 §§ PBL och att,  byggnadsinspektör, 
 efter förslag av byggherren, besluta om en ny  bygglovchef, 
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 kontrollansvarig  tillsynshandläggare 

      

Nr Ärende Lag/Lagrum Delegat Anmärkning 
22 Beslut att ansöka om handräckning hos 

kronofogdemyndigheten för tillträde enligt 11 kap. 8 § eller 
när någon har underlåtit att utföra arbete eller vidta en 
åtgärd som har förelagts honom eller henne enligt 11 kap. 
19-24 §§ PBL 

PBL 11 kap. 39 § Bygglovhandläggare
, byggnadsinspektör, 
bygglovchef, 
tillsynshandläggare 

  

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

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

Bygglovhandläggare
, byggnadsinspektör, 
bygglovchef, 
tillsynshandläggare 

  

F. Plan- och byggförordningen (2011:338) m.m.     
1 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 

PBF 3 kap. 21 § Bygglovhandläggare
, byggnadsinspektör, 
bygglovchef, 
tillsynshandläggare 

  

 
 
2 

 
 
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) 

 
 
PBF 8 kap. 6 § 

Bygglovhandläggare
, byggnadsinspektör, 
bygglovchef, 
tillsynshandläggare 
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3 Beslut om längre besiktningsintervall enligt 3 kap. 16 § 
 
Beslut om anstånd med besiktning i fall där det finns 
särskilda skäl enligt 3 kap. 17 § 

Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd (BFS 2011:12, 
med ändringar 
omtryckt i BFS 2012:11 H 14) 
om hissar och vissa andra 
motordrivna anordningar 

Bygglovhandläggare
, byggnadsinspektör, 
bygglovchef, 
tillsynshandläggare 
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Nr Ärende Lag/Lagrum Delegat Anmärkning 
4 Beslut om användningsförbud för hissar och andra 

motordrivna anordningar 
PBF 5 kap. 8-16 §§ med 
tillhörande föreskrifter (samt 
11 kap. 33 § 1 PBL) 

Bygglovhandläggare
, byggnadsinspektör, 
bygglovchef, 
tillsynshandläggare 

  

5 Besluta om föreläggande (utan vite) mot ägare till 
byggnader som inte fullgör sina skyldigheter ifråga om 
funktionskontroll av ventilationssysten fullgör sina 
skyldigheter 

PBF 5 kap. 1-7 §§ och kap. 3 
§ (samt 11 kap. 19-20 §§ PBL) 

Bygglovhandläggare
, byggnadsinspektör, 
bygglovchef, 
tillsynshandläggare 

  

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

Boverkets föreskrifter 
och allmänna råd om 
funktionskontroll av 
ventilationssystem och 
certifieringar av 
sakkunniga 
funktionskontrollanter 
BFS 2011:16 OVK 1 
ändrad 2012:6, OVK 2, 4 § 

Bygglovhandläggare, 
byggnadsinspektör, 
bygglovchef, 
tillsynshandläggare 

  

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

Boverkets byggregler, BFS 
2011:6, omtryck 
2014:3, BBR 1:21 

Bygglovhandläggare, 
byggnadsinspektör, 
bygglovchef, 
tillsynshandläggare 

  

8 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 

Boverkets föreskrifter 
2011:10, omtryck 2013:10, om 
tillämpning av europeiska 
konstruktionsstandarder 
(eurokoder), BFS 2013:10, 
EKS 9, 3 § 

Bygglovhandläggare, 
byggnadsinspektör, 
bygglovchef, 
tillsynshandläggare 
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Nr Ärende Lag/Lagrum Delegat Anmärkning 
  

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

    

1 Tillstånd att sätta upp skyltar varigenom allmänheten 
avvisas från ett visst område som är av betydelse för 
friluftslivet 

LGS 5 § Bygglovhandläggare, 
byggnadsinspektör, 
bygglovchef, 
tillsynshandläggare 

  

2 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) 

LGS 6,7 §§ 
FGS 6 § första stycket 

Bygglovhandläggare
, byggnadsinspektör, 
bygglovchef, 
tillsynshandläggare 

  

3 Besluta att avge yttrande till länsstyrelsen FGS 4 § första stycket, LGS 
6, 7 § 

Bygglovhandläggare
, byggnadsinspektör, 
bygglovchef, 
tillsynshandläggare 

  

4 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) 

LGS 9 §, FGS 6 § första 
stycket 

Bygglovhandläggare
, byggnadsinspektör, 
bygglovchef, 
tillsynshandläggare 

  

5 Besluta att avge yttrande till länsstyrelsen FGS 4 § första stycket, 9 § 
LGS 

Bygglovhandläggare, 
byggnadsinspektör, 
bygglovchef, 
tillsynshandläggare 
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Nr Ärende Lag/Lagrum Delegat Anmärkning 
6 Beslut om förelägganden och förbud i ärenden om tillsyn 

enligt lagen som ankommer på nämnden, dock utan vite 
LGS 12 § Bygglovhandläggare, 

byggnadsinspektör, 
bygglovchef, 
tillsynshandläggare 

  

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

LGS 13 §, Förordning 
(1998:903) om avgifter för 
prövning enligt lagen med 
särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning 
samt kommunens taxa 

Bygglovhandläggare, 
byggnadsinspektör, 
bygglovchef, 
tillsynshandläggare 

  

 Lag (2014:227) om färdigställandeskydd     

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

LFS 3 § första stycket andra 
meningen 

Bygglovhandläggare, 
byggnadsinspektör, 
bygglovchef, 
tillsynshandläggare 

  

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

LFS 3 § första stycket första 
meningen 

Bygglovhandläggare, 
byggnadsinspektör, 
bygglovchef, 
tillsynshandläggare 

  

      

 
G. 

 
Fastighetsbildningslagen (1970:988) (FBL) 

    

1 Företräda byggnadsnämnden vid samråd med lantmäteri- 
myndigheten med rätt att anföra att frågan om 
förhandsbesked eller bygglov bör avgöras innan 
fastighetsbildning sker 

FBL 4 kap. 25§ Kart- och mätchef 

Bygglovchef 
Bygglovhandläggare 
Tillsynshandläggare 
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Nr Ärende Lag/Lagrum Delegat Anmärkning 
2 Besluta att påkalla fastighetsreglering som behövs för att 

mark och vatten ska kunna användas på ett ändamålsenligt 
sätt 

FBL 5 kap. 3 § tredje stycket Kart- och mätchef 
Verksamhetschef 

  

3 Besluta att ansöka om fastighetsbestämning FBL 14 kap. 1 a § första 
stycket 3-7 

Kart- och mätchef 

Verksamhetschef 

  

4 Godkännande av förrättning, förrättningsbeslut eller 
gränsutmärkning 

FBL 15 kap. 11 § Kart- och mätchef 
Bygglovchef 
Bygglovhandläggare 
Tillsynshandläggare 

  

H. Ledningsrättslagen (1973:1144)     

1 Företräda byggnadsnämnden vid samråd med lantmäteri- 
myndigheten 

19 § Kart- och mätchef 
Bygglovchef 
Bygglovhandläggare 
Tillsynshandläggare 

  

2 Godkännande av förrättning eller ledningsbeslut 28 § Kart- och mätchef 
Bygglovchef 
Bygglovhandläggare 
Tillsynshandläggare 

  

I. Anläggningslagen (1973:1149)     

1 Företräda byggnadsnämnden vid samråd med lantmäteri- 
myndigheten 

21§ Kart- och mätchef 
Bygglovchef 
Bygglovhandläggare 
Tillsynshandläggare 
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Nr Ärende Lag/Lagrum Delegat Anmärkning 
      

2 Godkännande av förrättning eller anläggningsbeslut 30§ Kart- och mätchef 
Bygglovchef 
Bygglovhandläggare 
Tillsynshandläggare 

  

 
 
 
 
 
 
J. 

 
 
 

Plan- och Bygglagen (PBLä) (1987:10) 

    

1 Att bevilja lov: PBL 8 kap  
Bygglovhandläggare 

Delegationen förutsätter 
dels att en ändring av 
gällande plan inte kan antas 
vara aktuell, dels att 
lämpligheten enligt PBL 3 
kap inte är ifrågasatta. 
Byggnader i områden av 
större kulturhistoriskt 
intresse skall prövas av 
nämnden. 

 

 a) För nya en- och tvåbostadshus och mindre 
industribyggnader eller motsvarande enligt gällande 
detaljplan, områdesbestämmelser eller bindande 
förhandsbesked 

  Tillsynshandläggare 

  
b)För tillbyggnader och ändringar av byggnader enligt 
gällande detaljplan, områdesbestämmelser eller 
bindande förhandsbesked med beaktande av vad som 
framgår i punkt a 

  
 
Bygglovhandläggare 
Tillsynshandläggare 

 c) För nya kompletteringsbyggnader, tillbyggnader och 
ändringar av byggnader inom samlad bebyggelse om 
förändringarna inte är så omfattande att de bör prövas 
i samband med plan-läggning eller VA-utredning 

  
Bygglovhandläggare 
Tillsynshandläggare 
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Nr Ärende Lag/Lagrum Delegat Anmärkning 
 d) För normala om- och tillbyggnader eller 

kompletteringsbyggnader av en- och tvåbostadshus 
utanför samlad / sammanhållen bebyggelse 

 
e) För att enligt gällande detaljplan ta i anspråk eller 
inreda byggnader för väsentligt annat ändamål eller 
göra sådana ändringar som innebär att det inreds 
någon ytterligare bostad eller verksamhetslokal 

  
Bygglovhandläggare 
Tillsynshandläggare 

 
 
Bygglovhandläggare 
Tillsynshandläggare 

 
Delegationen medger att 
delegaten efter prövning 
kan godta sådana mindre 
avvikelser från detaljplanen 
eller områdesbestämmelser 
som klart framgår av 
rättspraxis. Om ärendet 
gäller bevarandeplan eller 
om grannelagsfrågorna inte 
är klara skall nämnden 
besluta i ärendet 

 

2 Att bevilja lov för uppsättning eller ändring av skyltar och 
ljusanordningar inom områden med detaljplan 

 Bygglovhandläggare 
Tillsynshandläggare 

  

3 Att inom områden med detaljplan bevilja rivningslov  Bygglovhandläggare 
Tillsynshandläggare 

Inom områden med större 
kulturhistoriskt värde kan 
en fråga om rivning i regel 
vara av principiellt intresse 

 

 
4 

 
Att inom områden med detaljplan bevilja marklov 

  
 

Bygglovhandläggare 
Tillsynshandläggare 

Inom områden med större 
natur och kulturvärden kan 
en fråga om att väsentligt 
ändra markens utformning i 
regel vara av principiellt 
intresse 

 

5 Insättande av sådan fast cistern eller annan fast anläggning 
för kemiska produkter som enligt 8 kap 2§ inte kräver 
bygglov (punkt 4 och 10) 

 Byggnadsinspektör 
Byggnadsingenjör 
Bygglovhandläggare 
Tillsynshandläggare 

  

6 Att enligt 8 kap 20§ förelägga sökanden att avhjälpa brister 
i ansökningshandlingar och att om föreläggandet inte följs 
besluta om att avvisa ansökningar 

 Granskningsassistent 
Bygglovhandläggare 
Tillsynshandläggare 

Det ritningar som erfordras 
i en ansökan om lov skall 
vara fackmanna-mässigt 
utförda. Kraven på 
handlingarna skall dock inte 
ställas högre än vad som 
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Nr Ärende Lag/Lagrum Delegat Anmärkning 
    verkligen behövs och 

möjligheterna att förenkla 
för den enskilde skall 
tillvaratas. Skyldigheten att 
enligt 4§ FVL vägleda och 
hjälpa sökanden skall 
beaktas. 

 

7 Rätt att medge att byggnadsarbeten får påbörjas tidigare än 
tre (3) veckor efter anmälan enligt nämndens beslut 

PBLä 9 kap 2§ Byggnadsinspektör 
Byggnadsingenjör 
Bygglovhandläggare 
Tillsynshandläggare 

  

8 Rätt att i enlighet med nämndens riktlinjer kalla till samråd 
eller meddela att samråd ej erfordras 

PBLä 9 kap 7§ Byggnadsinspektör 
Byggnadsingenjör 
Bygglovhandläggare 
Tillsynshandläggare 

  

9 Rätt att i enlighet med nämndens riktlinjer besluta om 
kontrollplan eller ändring av kontrollplan 

PBLä 9 kap 9§ Byggnadsinspektör 
Byggnadsingenjör 
Bygglovhandläggare 
Tillsynshandläggare 

  

10 Anmärkningar i anslutning till besiktning (inom ramen för 
nämndens tillsyn över byggnadsarbeten) som innefattar för 
byggherren bindande föreskrifter. Förelägganden med 
påföljd (vite eller åtgärd) beslutas av Miljö- och 
byggnadsnämnden 

PBLä 9 kap 9§ andra stycket 
(16 kap 7§) 

Byggnadsinspektör 
Byggnadsingenjör 
Bygglovhandläggare 
Tillsynshandläggare 

  

11 Rätt att utfärda slutbevis PBLä 9 kap 10§ Byggnadsinspektör 
Byggnadsingenjör 
Bygglovhandläggare 
Tillsynshandläggare 

  

12 Rätt att i enlighet med Lag 1993:320 om 
byggfelsförsäkring, pröva behovet av sådan 

PBLä 9 kap 12§ Byggnadsinspektör 
Byggnadsingenjör 
Bygglovhandläggare 
Tillsynshandläggare 
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Nr Ärende Lag/Lagrum Delegat Anmärkning 
13 Rätt att i enlighet med nämndens riktlinjer utse 

kvalitetsansvarig för vissa projekt 
PBLä 9 kap 14 och 15§§ Byggnadsinspektör 

Byggnadsingenjör 
Bygglovhandläggare 
Tillsynshandläggare 

  

14 Utfärda förbud att fortsätta byggnadsarbeten m.m. enligt 
3§ användningsförbud enligt 16§ 

PBLä 10 kap 3 och 16§§ Byggnadsinspektör 
Byggnadsingenjör 
Bygglovhandläggare 
Tillsynshandläggare 

  

 
 
15 

 
 
Ansöka hos kronofogde- myndigheten om handräckning 
när någon enligt 15§, 16§ första stycket eller 17§ har 
underlåtit att utföra arbeten eller vidta åtgärd som har 
förelagts honom enligt PBL 

 
 
PBLä 10 kap 12§ punkt 4 och 
13§ 

 
 
Byggnadsinspektör 
Byggnadsingenjör 
Bygglovhandläggare 
Tillsynshandläggare 

  

16 Anmana ägare att ansöka om efterföljande bygglov, 
rivningslov eller marklov om delegaten har befogenhet att 
besluta i lovärenden, dock under förutsättning att någon 
påföljd inte anges om inte ansökan inkommer inom 
föreskriven tid 

PBLä 10 kap 19§ Byggnadsinspektör 
Byggnadsingenjör 
Bygglovhandläggare 
Tillsynshandläggare 

  

17 Underteckna ansökan till länsrätten om prövning av 
tilläggsavgift enligt 10 kap 7-8 §§, när miljö- och 
byggnadsnämnden beslutat att ärendet skall överlämnas till 
länsrätten för prövning av sådan avgift. 

PBLä 10 kap 7-8 § Byggnadsinspektör 
Byggnadsingenjör 
Bygglovhandläggare 
Tillsynshandläggare 

Tillägg beslutat av miljö- 
och byggnadsnämnden 
2008-10-02 § 289 

 

K. Övrigt     
 Lag om flyttning av fordon (1982:129)     

1 Framställning till polismyndighet rörande beslut om 
flyttning av fordon i vissa fall 

3§ andra stycket Miljöchef 
Inspektör 
miljöenheten 

  

 Ordningslagen (1993:1617)     
1 Yttrande till polismyndighet  Miljöchef 

Inspektör 
miljöenheten 

  

 Alkohollagen (1994:1738)     



55  

1 Avge yttrande till den nämnd inom kommunen som 
handhar alkoholärenden 

 Miljöchef   
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   Inspektör 
miljöenheten 

 

 Lag om hotell- och pensionatsrörelse (1966:742)    
1 Yttrande till polismyndighet i ärenden rörande tillstånd till 

hotell- pensionatsrörelse 
 Miljöchef 

Inspektör 
miljöenheten 

 

  
Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 

   

 Besluta om förelägganden eller förbud. 7 kap. 9 och 12 §§ Miljöchef 
Inspektör miljöenheten 

 

 Besluta om förelägganden eller förbud förenade med vite om 
högst 10.000 kr för respektive adressat i varje enskilt ärende.  

7 kap. 9, 12 och 15 §§ 
Lag (1985:206) om viten. 
 
 

Miljöchef 
Inspektör miljöenheten 

 

 Begära upplysningar eller handlingar som behövs för tillsynen. 7 kap. 17 §  
 

Miljöchef 
Inspektör miljöenheten 

 

 Begära polismyndighetens biträde.  7 kap. 19 § 
 

Miljöchef 
Inspektör miljöenheten 

 

 Ellagen (1997:857)    
1 Yttrande till Energimarknadsinspektionen rörande 

ansökan om nätkoncession 
 Miljöchef 

Inspektör 
miljöenheten 
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