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MILJÖFRÅGOR 

46. Alkohollagen, tobakslagen mm (serveringstillstånd, tillsyn mm) 

Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

46.1 Beslut i fråga om serveringstill-

stånd till allmänheten eller i före-

ning eller annat slutet sällskap vid 

en enstaka tidsperiod eller vid ett 

enstaka tillfälle (tillfälligt serve-

ringstillstånd) 

Alkohollagen (2010:1622) 8 kap 2 § Bygg- och miljöchef 

Alkoholhandläggare, 

Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

2022-12-06  

46.2 Beslut om nytt serveringstillstånd 

vid ändrad bolagsform. (t.ex. han-

delsbolag till aktiebolag eller från 

bolag till enskild firma etc. när de 

fysiska personerna kvarstår i bola-

get eller i den enskilda firman) 

Alkohollagen (2010:1622) 8 kap 2 § Bygg- och miljöchef 

Alkoholhandläggare, 

Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

2022-12-06  

46.3 Beslut om tillstånd för tillfällig ut-

ökning av serveringstid 

Alkohollagen (2010:1622) 8 kap 2 § Bygg- och miljöchef 

Alkoholhandläggare, 

Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

2022-12-06  

46.4 Beslut om utvidgning av serve-

ringstillstånd 

Alkohollagen (2010:1622) 8 kap 2 §, 

9 kap 11§ 

Bygg- och miljöchef 

Alkoholhandläggare, 

2022-12-06  
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Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

46.5 Beslut att bevilja ändring av serve-

ringstillstånd för enstaka tillfälle 

Alkohollagen (2010:1622) 8 kap 2 §  

 

Bygg- och miljöchef 

Alkoholhandläggare, 

Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

2022-12-06  

46.6 Beslut om godkännande av lokal 

för cateringverksamhet efter an-

mälan från företag med stadigva-

rande serveringstillstånd. 

Alkohollagen (2010:1622) 8 kap 4 § Bygg- och miljöchef 

Alkoholhandläggare, 

Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

2022-12-06  

46.7 Beslut att bevilja ansökan om till-

stånd för provsmakning enstaka 

tidsperiod.  (t.ex. vid mässor och 

liknande samt på tillverknings-

ställe) 

Alkohollagen (2010:1622) 8 kap  

6,7 §§   

 

Bygg- och miljöchef 

Alkoholhandläggare, 

Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

2020-02-11  

46.8 Beslut om biträde av polismyndig-

heten för utövande av tillsyn 

Alkohollagen (2010:1622) 9 kap 9 §   Bygg- och miljöchef 

Alkoholhandläggare, 

Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

2022-12-06  
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Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

46.9 Beslut att godkänna anmälan av 

förändringar i verksamheten (ser-

veringsansvarig, ändrad inrikt-

ning, byte av bolagsman m.m) 

Alkohollagen (2010:1622) 8 kap 2, 4, 

14, 18, 19 

§§ 

Bygg- och miljöchef 

Alkoholhandläggare, 

Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

2022-12-06  

46.10 Beslut att godkänna anmälan om 

kryddning av spritdryck 

Alkohollagen (2010:1622) 8 kap 3 §  Bygg- och miljöchef 

Alkoholhandläggare, 

Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

2022-12-06  

46.11 Beslut om nytt serveringstillstånd 

vid ansökan från konkursbo 

Alkohollagen (2010:1622) 9 kap 12 § Bygg- och miljöchef 

Alkoholhandläggare, 

Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

2022-12-06  

46.12 Beslut att meddela innehavare av 

serveringstillstånd en erinran (I 

allvarligare fall eller vid uppre-

pade överträdelser kan varning 

meddelas av kommunstyrelsen en-

ligt denna paragraf, eller återkal-

lelse enligt 18 §) 

Alkohollagen (2010:1622) 9 kap 17 §   Bygg- och miljöchef 

Alkoholhandläggare, 

Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

2022-12-06  
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Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

46.13 Beslut om att återkalla serverings-

tillstånd om tillståndet inte längre 

utnyttjas (t.ex. när tillståndshava-

ren på eget initiativ vill avsäga sig 

tillståndet eller när verksamheten 

upphör.) 

Alkohollagen (2010:1622) 9 kap  

18 § 

punkt 1 

Bygg- och miljöchef 

Alkoholhandläggare, 

Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

2022-12-06  

46.14 Beslut att meddela varning till den 

som bedriver detaljhandel med el-

ler servering av öl (förbud kan 

meddelas av kommunstyrelsen för 

en tid av sex månader eller, vid 

upprepad eller allvarlig försum-

melse) 

Alkohollagen (2010:1622) 9 kap 19 §  Bygg- och miljöchef 

Alkoholhandläggare, 

Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

2022-12-06  

46.15 Bevilja stadigvarande tillstånd för 

tobaksförsäljning, detalj- och par-

tihandel 

Lagen om tobak och liknande 

produkter (2018:2088) 

5 kap. 

§§1-2 

LTLP  

Bygg- och miljöchef 

Alkoholhandläggare, 

Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

2022-12-06  

46.16 Bevilja tillfälliga tillstånd för  

tobaksförsäljning, detaljhandel 

Lagen om tobak och liknande 

produkter (2018:2088) 

5 kap. 

§§1-2 

LTLP 

Bygg- och miljöchef 

Alkoholhandläggare, 

2022-12-06  
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Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

46.17 Bestämmande av avgift för till-

ståndsprövning och tillsyn inom 

fastställd taxa 

Lagen om tobak och liknande 

produkter (2018:2088) 

9 kap. 

§§1-2 

LTLP 

Bygg- och miljöchef 

Alkoholhandläggare, 

Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

2022-12-06  

46.18 Beslut om konkursförvaltarens 

fortsatta drift 

Lagen om tobak och liknande 

produkter (2018:2088) 

5 kap. § 9 Bygg- och miljöchef 

Alkoholhandläggare, 

Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

2022-12-06  

46.19 Beslut om förelägganden, vite och 

förbud samt återkallande av till-

stånd 

Lagen om tobak och liknande 

produkter (2018:2088) 

7 kap. §§ 

9-13 

Bygg- och miljöchef 

Alkoholhandläggare, 

Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

2022-12-06  

46.20 Beslut om kontrollköp 

Lagen om tobak och liknande 

produkter (2018:2088) 

7 kap.  

§ 22 

Bygg- och miljöchef 

Alkoholhandläggare, 

Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

2022-12-06  
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Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

46.21 Kontroll av efterlevnaden av la-

gens samt de föreskrifter som har 

meddelats i anslutning till lagen 

Lagen (2009:730) om handel 

med vissa receptfria läkeme-

del 

20 § Bygg- och miljöchef 

Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

2022-12-06  

46.22 Avge yttranden, samt rapportera 

brister till Läkemedelsverket 

Lagen (2009:730) om handel 

med vissa receptfria läkeme-

del 

21 § Bygg- och miljöchef 

Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

2022-12-06  
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47. Miljöbalken, Allmänt 

Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att: 

47.1 Besluta att överklaga delegerings-

beslut och domar som innefattar 

ändring av delegatens beslut 

Miljöbalken 1998:808 16 kap  

12 § 

Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

2011-01-11  

Rätt att besluta om tillstånd/dispens i en viss ärendegrupp omfattar också rätt att: 

47.2 Besluta att på ansökan av tillstånds-

havaren upphäva eller ändra be-

stämmelser och villkor i ett till-

ståndsbeslut. 

Miljöbalken 1998:808 24 kap 8 § Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

2011-01-11  

I den mån, inte annat framgår av den aktuella ärendegruppen, omfattar delegation av rätten att "Besluta i tillsynsärende" rätt att: 

47.3 Besluta att lämna klagomål utan åt-

gärd 

Miljöbalken 1998:808 9 kap 3 § Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

2020-02-11  

47.4 Besluta att meddela föreläggande 

och förbud som behövs i samband 

med anmälningsskyldigheten i 21, 

22, 27, 38 §§ samt i tillsynsärenden 

enligt fo 

Miljöbalken 1998:808 26 kap 9, 11, 

13, 19, 21, 22 

§§  

Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

 

2022-12-06  
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Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

47.5 Besluta att ålägga tidigare ägare el-

ler nyttjanderättshavare att lämna 

uppgift om ny ägares eller nyttjan-

derättshavares namn och adress 

Miljöbalken 1998:808 26 kap 

13 § 

Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

 

2011-01-11  

47.6 Besluta att meddela föreläggande 

eller förbud vid vite om högst 

50.000 kr i varje enskilt ärende el-

ler löpande vite om högst 10.000 

kr/överträdelse eller 20.000 

kr/månad som föreläggandet inte 

åtlytts etc. 

Miljöbalken 1998:808 26 kap  

14 § 

Enhetschef för 

miljökontoret 

2017-10-31 Vitesförelägganden 

som beslutats på de-

legation ska särskilt 

redovisas för styrel-

sen så att grund till 

besluten framgår 

47.7 Besluta att sända föreläggande eller 

förbud, som meddelats mot någon i 

egenskap av ägare till fastighet m.m. 

till inskrivningsmyndigheten för an-

teckning i inskrivningsregistret 

Miljöbalken 1998:808 26 kap  

15 § 

Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

2011-01-11  

47.8 Besluta att begära att den som be-

driver verksamhet som kan befa-

ras medföra olägenhet för männi-

skors hälsa eller påverka miljön 

ska lämna förslag till kontrollpro-

gram eller förbättrande 

Miljöbalken 1998:808 26 kap 
19 §  
3:e st 

Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

2011-01-11  
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Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

47.9 Besluta att förelägga den som be-

driver verksamhet eller vidtar åt-

gärd att lämna de uppgifter och 

handlingar som behövs för tillsy-

nen. 

Miljöbalken 1998:808 26 kap  

21 § 

Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

2011-01-11  

47.10 Besluta att förelägga den som be-

driver verksamhet eller vidtar åt-

gärd eller som upplåter byggnad 

för bostäder eller allmänt ändamål 

att utföra sådana undersökningar 

av verksamheten och dess verk-

ningar som behövs för tillsynen 

Miljöbalken 1998:808 26 kap  

22 §  

1:a st 

Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

2011-01-11  

47.11 Besluta att föreskriva att under-

sökning av verksamhet och dess 

verkningar i stället ska utföras av 

någon annan och att utse någon att 

göra en sådan undersökning, om 

kostnaden för undersökningen 

inte överstiger 10.000 kr 

Miljöbalken 1998:808 26 kap  

22 §  

1:a st 

Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

2011-01-11  

47.12 Besluta att förena beslut om 

undersökning med förbud att 

överlåta berörd fastighet eller 

egendom till dess undersökningen 

är slutförd 

Miljöbalken 1998:808 26 kap  

22 §  

3:e st 

Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

2011-01-11  
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Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

47.13 Besluta att meddela förbud vid 

vite att rubba eller skada mätap-

parat eller liknande utrustning 

som behöver sättas ut vid under-

sökningar 

Miljöbalken 1998:808 28 kap  

1 och 5 §§ 

Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

2011-01-11  

47.14 Beslut om miljösanktionsavgift 

upp till 10.000 kr 

Miljöbalken 1998:808 30 kap Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

2015-01-13  

47.15 Besluta i tillsynsärende gällande 

tillämpningen av de allmänna hän-

synsreglerna 

Miljöbalken 1998:808 2 kap 2-9 §§ 

26 kap 

Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

2020-02-11  
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48. Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag  

Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

YTTRANDEN 

48.1 Avge yttrande till verksamhetsutö-

vare i fråga om en verksamhet el-

ler åtgärd kan antas medföra bety-

dande miljöpåverkan 

Miljöbalken 1998:808 6 kap  

4 § 

Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

2016-12-13  

48.2 Avge yttrande till Länsstyrelsen 

med anledning av utökat samråd 

med miljökonsekvensbedömning 

Miljöbalken 1998:808 6 kap 5 § Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

2016-12-13  

48.3 Avge yttrande över miljökonse-

kvensbeskrivning som inte kun-

görs tillsammans med ansökan i 

ett mål eller ärende 

Miljöbalken 1998:808 6 kap 8 §  Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

2011-01-11 Anm. denna punkt 

avser yttranden som 

i förekommande fall 

bara avges över 

MKB:n 
Förordning (1998:905) om 

miljökonsekvensbeskrivning  

8 § 
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49. Naturvård 

Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

TILLSTÅND OCH DISPENSER 

49.1 Besluta i ärende om dispens från 

föreskrifter som kommunen med-

delat för naturreservat, kulturre-

servat och naturminne 

 7 kap 

7, 9,10 §§ 

Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

2011-01-11  

49.2 Besluta i ärende om dispens från 

föreskrifter som kommunen med-

delat för djur- och växtskyddsom-

råde 

FOM 

 

9 § Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

 

 

2011-01-11  

49.3 Besluta i ärende om dispens från 

föreskrifter som kommunen med-

delat för vattenskyddsområde 

 7 kap 

22 § 

Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

2011-01-11  

49.4 Besluta i ärende om dispens från 

strandskyddsbestämmelserna 

 

Miljöbalk (1998:808) 7 kap § 

18b 

Enhetschef Plan- 

och byggenheten 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläg-

gare 

Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

2022-12-06  
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Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

Byggkoordinator 

TILLSYN 

49.5 Besluta i tillsynsärende för områ-

den som kommunen skyddat en-

ligt 7 kap MB 

Miljöbalken 1998:808 7 kap Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

2011-01-11  

49.6 Besluta i tillsynsärende angående 

åsidosättande av föreskrifter en-

ligt 8 kap MB 

Miljöbalken 1998:808 8 kap Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

2011-01-11  

YTTRANDEN 

49.7 Avge yttrande till länsstyrelsen i 

ärende angående dispens från 

andra föreskrifter om områ-

desskydd 

FOM  

 

23 § Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

2011-01-11  

FNP  

 

5 § 

49.8 Avge yttrande till skogsvårdssty-

relsen i ärende om dispens från fö-

reskrifter om biotopskydd 

 

 

 

 

Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

2011-01-11  

49.9 Avge yttrande till Skogsstyrelsen i 

ärende om bildande av biotop-

skydd 

Miljöbalken 1998:808 7 kap 11 § Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

2011-01-11  
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50. Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

TILLSTÅND OCH DISPENSER 

50.1 Besluta i ärende om tillstånd att 

inrätta avloppsanordning med an-

sluten vattentoalett 

Förordningen (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd 

13 § 1:a 

och 2:a st 

Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

2011-01-11  

50.2 Besluta i ärende om tillstånd att 

ansluta vattentoalett till befintlig 

avloppsanordning 

Förordningen (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd 

13 § 1:a 

och 2:a st 

Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

2011-01-11  

50.3 Besluta i ärende om anmälan för: 
Förordningen (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd 

 Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

2020-02-11  

… Att anlägga eller driva fabriker eller andra inrätt-

ningar eller bedriva annan miljöfarlig verk-

samhet, 

 

… Att bedriva sådan verksamhet som avses 

 i 1 om inrättningen eller verksamheten  

ändras och ändringen är av betydelse  

från störningssynpunkt eller, 

 

… Besluta om villkor av mindre betydelse  

som miljödomstol eller länsstyrelse i beslut  

om tillstånd till miljöfarlig verksamhet 

 överlåtit åt tillsynsmyndigheten att fastställa 
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Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

50.4 Godkännande av lokaler för: 
Förordningen (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd 

38 § Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

2020-02-11  

… verksamhet där allmänheten yrkesmässigt er-

bjuds hygienisk behandling som innebär 

riks för blodsmitta genom användning av 

skalpeller eller andra liknande skärande el-

ler stickande verktyg,  

eller 

 

… bassäng som är upplåtna åt allmänheten eller 

som annars används av många människor, 

eller 

 

… förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen  

fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gym-

nasieskola, särskola, specialskola, same-

skola, fristående skola, riksinternatskola el-

ler resurscenter 

 

YTTRANDEN 

50.5 Avge yttranden till polismyndig-

heten angående hotell- och pens-

ionatsverksamhet 

  Miljö- och hälso-

skyddsinspektör, 

Sektorchef sam-

hälle, 

Bygg- och miljöchef 

2022-12-06  
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TILLSTÅND OCH DISPENSER ENLIGT LOKALA FÖRESKRIFTER 

50.6 Besluta i ärende om tillstånd att 

inrätta värmepumpsanläggning 

för utvinning av värme ur mark, 

ytvatten eller grundvatten 

Förordningen (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd 

17 § Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

2011-01-11  

50.7 Besluta i ärende om tillstånd att 

inom område med detaljplan eller 

områdesbestämmelser hålla: 

Förordningen (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd 

Lokala föreskrifter för att 

skydda människors hälsa och 

miljön (20 FS 2001:25) 

39-40 §§ 

 

2 § 

Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

2011-01-11  

… nötkreatur, häst, get, får eller svin,   

… pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur,   

… orm  

50.8 Besluta i ärende om tillstånd eller 

dispens att:  

Förordningen (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd 

Lokala föreskrifter för att 

skydda människors hälsa och 

miljön (20 FS 2001:25) 

40-42 §§ 

 

4 § 

Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

2020-02-11  

… sprida visst gödsel, slam eller annan orenlighet 

inom område med detaljplan eller intill så-

dant område eller inom annat tätbebyggt 

område 
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TILLSYNSÄRENDEN 

50.9 Besluta i tillsynsärende om åtgär-

der för bekämpning av ohyra och 

andra skadedjur 

Förordningen (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd 

34 § Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

2020-02-11  

50.10 Besluta i andra tillsynsärenden an-

gående hälsoskyddet (miljöbalken 

och föreskrifter meddelade med 

stöd av miljöbalken) 

  Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

2011-01-11  

50.11 Besluta i tillsynsärenden angå-

ende avloppsanordningar dimens-

ionerade för högst 200 perso-

nekvivalenter 

Miljöbalken (1998:808) 2 kap, 

9 kap 7 § 

Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

2020-02-11  

50.12 Besluta i tillsynsärenden angå-

ende värmepumpar 

Förordningen (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd 

17-19 §§ Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

2011-01-11  

50.13 Besluta i tillsynsärenden angå-

ende: 

Miljöbalken (1998:808) 

Förordningen (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd 

Miljöprövningsförordningen 

(2013:251) 

 Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

2020-02-11  

… miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsför-

ordningen,  

 

… miljöfarlig verksamhet i övrigt. 
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50.14 Förelägga den som bedriver miljö-

farlig verksamhet att avge miljö-

rapport 

Miljöbalken 1998:808 26 kap 

20 § 

Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

2011-01-11  

50.15 Meddela föreskrifter om begräns-

ningar av eller villkor för utö-

vande av gatumusik på viss offent-

lig plats om det behövs för att 

hindra att olägenheter för männi-

skors hälsa uppkommer 

Förordningen (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd 

40 § 

3:e st 

Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

2011-01-11  

50.16 Klassning av verksamheter 

Förordningen (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd 

Miljöprövningsförordningen 

(2013:251) 

 Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

2020-02-11  

YTTRANDE MM 

50.17 Avge yttrade till miljödomstol eller 

länsstyrelse i den s.k. komplette-

ringsremissen vid prövning av an-

sökan om tillstånd till miljöfarlig 

verksamhet 

Förordningen (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd 

5, 6 § Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

2011-01-11  

50.18 Avge yttrande till länsstyrelsen i 

anmälningsärende angående 

mindre ändring av tillståndspliktig 

miljöfarlig verksamhet 

Förordningen (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd 

5 § 2:a st., 

21,22,26 

§§ 

Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

2011-01-11  
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50.19 Avge yttrande till länsstyrelsen i 

ärenden om bidrag för radonsane-

ring i egnahem 

SFS 1988:372 § 4 Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

2012-06-11  
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51. Förorenade områden 

Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

TILLSYNSÄRENDEN 

51.1 Besluta i tillsynsärende angående 

vidtagande av åtgärder inom föro-

renade områden som avses i 10 

kap miljöbalken 

Förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd 

28 § Miljö- och hälso-
skyddsinspektör 

2020-02-11  

51.2 Beslut i tillsynsärende angående 

vidtagande av åtgärder inom mil-

jöriskområde 

 10 kap 
12 § 

Bygg- och miljöchef 2022-12-06  
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52. Täkter, jordbruksmark m.m.  

Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

DISPENSER 

52.1 Medge dispens från spridningsfö-

reskrifterna 

SJVFS 2004:62  Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

 

2011-01-11  

YTTRANDE 

52.2 Avge yttrande till Länsstyrelsen i 

ärende om dispens för djurhåll-

ning och gödselhantering 

Förordning (1998:915) om 
miljöhänsyn 

9 § 

 

Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

 

2011-01-11  

52.3 Avge yttrande till Länsstyrelsen el-

ler Skogsvårdsstyrelsen i ärende 

angående anmälan för samråd för 

verksamhet/åtgärd som väsentligt 

kan komma att ändra eller skada 

naturmiljön 

Miljöbalken (1998:808) 

Förordningen (1998:904) om 
anmälan för samråd 

12 kap 6 §  
 

Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

 

2020-02-11  
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53. Kemiska produkter och biotekniska organismer 

Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

TILLSTÅND OCH DISPENSER 

53.1 Besluta i ärende om tillstånd till 

spridning av kemiska bekämp-

ningsmedel 

Förordning (2014:425) om 

bekämpningsmedel 

Föreskrifter om spridning 

och viss övrig hantering av 

växtskyddsmedel (NFS 

2015:2) 

40-41 §§ 

 

6 kap 1 § 

Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

 

2020-02-11  

TILLSYNSÄRENDEN 

53.2 Besluta i tillsynsärende om sprid-

ning av kemiska bekämpningsme-

del 

Föreskrifter om spridning 

och viss övrig hantering av 

växtskyddsmedel (NFS 

2015:2) 

 Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

2020-02-11  

53.3 Besluta i tillsynsärende om skydd 

mot vattenförorening vid hante-

ring av brandfarliga vätskor, (ex 

oljecisterner) 

Naturvårdsverkets föreskrif-
ter om skydd mot mark- och 
vattenförorening vid hante-
ring av brandfarliga vätskor 
och spilloljor (NFS 2017:5) 

 Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

2020-02-11  

53.4 Besluta i tillsynsärende om anlägg-

ningar om vissa flourerade växt-

husgaser 

EU-förordning nr 517/2014 

om flourerade växthusgaser 

Förordning (2016:1128) om 

flourerade växthusgaser 

 Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

2020-02-11  



VANSBRO KOMMUN Delegationsordning för kommunstyrelsen Reviderad 2022-12-06 

Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

53.5 Besluta i tillsynsärenden angå-

ende kemiska produkter och bio-

tekniska organismer i övrigt 

Miljöbalken 1998:808 14 kap Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

2011-01-11  

YTTRANDEN 

53.6 Avge yttranden till Kemikaliein-

spektionen i tillståndsärenden och 

övriga ärenden där yttrande be-

gärs avseende kemiska produkter 

eller biotekniska organismer 

  Miljö- och hälso-
skyddsinspektör 

2020-02-11  
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54. Avfall och producentansvar 

Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

TILLSTÅND OCH DISPENSER 

54.1 Besluta i ärende om dispens/till-

stånd att själv återvinna och bort-

skaffa avfall 

Miljöbalken 1998:808 

SFS 2011:927 Avfallsförord-
ningen 

Föreskrifter om hantering av 
hushållsavfall KS 2014/571 

15 kap 
 
74 § 

Miljö- och hälso-
skyddsinspektör 

2020-02-11  

54.2 Besluta i ärende om tillstånd, un-

dantag, dispens samt besluta om 

anvisad plats för hämtning av av-

fall enligt renhållningsordningen 

Miljöbalken 1998:808 

SFS 2011:927 Avfallsord-
ningen 

Föreskrifter om hantering av 
hushållsavfall KS 2014/571 

15 kap 

74 § 

Miljö- och hälso-
skyddsinspektör 

2020-02-11  

TILLSYNSÄRENDEN 

54.3 Besluta i tillsynsärende om kom-

postering, nedgrävning eller annat 

återvinnande eller bortskaffande 

av hushållsavfall på fastighet 

SFS 2011:927 

 

45 § Miljö- och hälso-
skyddsinspektör 

2012-06-11  

54.4 Besluta i tillsynsärende angående: 

Hushållsavfall i övrigt, Industriav-

fall, Producentansvar, Hantering 

av avfall i övrigt 

  Miljö- och hälso-
skyddsinspektör 

2011-01-11  
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Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

54.5 Begära uppgifter av den som i yr-

kesmässig verksamhet ger upphov 

till eller omhändertar annat avfall 

än hushållsavfall 

SFS 2011:927 

 

 Miljö- och hälso-
skyddsinspektör 

2020-02-11  

54.6 Förelägga den som är ansvarig för 

nedskräpning att iordningställa 

platsen samt vidta erforderliga fö-

rebyggande åtgärder 

Miljöbalken 15 kap  

26 § 

Miljö- och hälso-
skyddsinspektör 

2020-02-11  

YTTRANDEN 

54.7 Avge yttrande till länsstyrelsen i 

ärenden om tillstånd till yrkes-

mässig transport av avfall 

SFS 2011:927 

 

40 § Miljö- och hälso-
skyddsinspektör 

2012-06-11  
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55. Avgifter för prövning och tillsyn 

Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

55.1 Besluta att sätta ned eller efter-

skänka avgift enligt kommunens 

taxa för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken 

  Miljö- och hälso-
skyddsinspektör 

2011-01-11  
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56. Sanktioner m.m 

Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

56.1 Besluta att begära hjälp av polis-

myndigheten för att få tillträde till 

fastigheter, byggnader, andra an-

läggningar samt transportmedel 

och att där utföra undersökningar 

och andra åtgärder 

 28 kap 

1, 6, 8 §§ 

Miljö- och hälso-

skyddsinspektör i 

samråd med Sek-

torchef samhälle, 

 

2022-12-06  

56.2 Förelägga bidragsskyldig till mil-

jöskadeförsäkring eller sanerings-

försäkring att fullgöra sin skyldig-

het att bidra till försäkringarna 

 33 kap 

4 § 

Miljö- och hälso-
skyddsinspektör 

2011-01-11  
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57. Lokal ordningsstadga 

Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

57.1 Avge yttrande till polismyndighet 

beträffande: 

  Miljö- och hälso-
skyddsinspektör, 
Sektorchef sam-
hälle 

2022-12-06  

Affischering o dyl. 

Propaganda och reklam 

Tillfällig försäljning 

Störande nattarbete 

Offentliga tillställningar 
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58. Polishandräckning och handräckning från kronofogdemyndigheten 

Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

58.1 Besluta om att begära hjälp av Po-

lismyndigheten för utövande av 

tillsyn eller verkställighet av be-

slut, om förutsättningar för sådan 

begäran föreligger 

Miljöbalken 

Livsmedelslagen 

Alkohollagen 

Lag (2018:2088) om tobak 
och liknande produkter 

28 kap 8 § 

27 § 

9 kap 9 § 

7 kap 19 § 

Bygg- och miljöchef 

Alkoholhandläg-
gare 

Miljö- och hälso-
skyddsinspektör 

2022-12-06  
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59. Skogsvårdslagen (1979:429) 

Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

59.1 Avge yttrande till Skogsstyrelsen 

och berörda markägare i avverk-

ningsärenden 

Skogsvårdslagen (1979:429)  Miljö- och hälso-
skyddsinspektör 

2020-02-11  

59.2 Avge yttrande till Skogstyrelsen i 

markavvattningsfrågor 

Skogsvårdslagen (1979:429)  Miljö- och hälso-
skyddsinspektör 

2011-01-11  

59.3 Avge yttrande till Skogsstyrelsen i 

gödslingsfrågor 

Skogsvårdslagen (1979:429)  Miljö- och hälso-
skyddsinspektör 

2011-01-11  
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60. Skogsvårdsförordningen (1993:1096) 

Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

60.1 Samverka med Skogsvårdsstyrel-

sen i frågor rörande naturvårds-

hänsyn 

Skogsvårdsförordningen 

(1993:1096) 

§ 30 

 

Miljö- och hälso-
skyddsinspektör 

2011-01-11  
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61. Livsmedelsområdet m.m. 

Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

61.1 Beslut att meddela förelägganden 

och förbud utan vite som behövs 

för efterlevnaden av livsmedelsla-

gen, lagen om animaliska bi-pro-

dukter och de föreskrifter som 

meddelats med stöd av lagarna, de 

EU och EG -bestämmelser som 

kompletteras av lagen samt de be-

slut som meddelats med stöd EU 

och EG-bestämmelserna   

Livsmedelslagen (2006:804) 22 § LL Miljö- och hälso-
skyddsinspektör 

2020-02-11  

61.2 Beslut att förena föreläggande och 

förbud med (fast) vite upp till 

50 000 kr för respektive adressat i 

varje enskilt ärende 

Livsmedelslagen (2006:804) 23 § LL Miljö- och hälso-
skyddsinspektör i 
samråd med Bygg- 
och miljöchef 

2022-12-06  

Viteslagen (1985:206) 

61.3 Besluta att förena föreläggande el-

ler förbud med löpande vite om 

högst 50 000 kr per överträdelse 

eller om 20 000 kr per månad som 

föreläggandet eller förbudet inte 

åtlyds 

Livsmedelslagen (2006:804) 

Viteslagen (1985:206) 

23 § LL 

4 § VL 

Miljö- och hälso-
skyddsinspektör i 
samråd med Bygg- 
och miljöchef 

2022-12-06  

61.4 Beslut avseende registrering av 

livsmedelsanläggning. 

Livsmedelsförordning 

(2006:813) 

23 § LF Miljö- och hälso-
skyddsinspektör 

2020-02-11  
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Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

61.5 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 50 000 

kronor 

Livsmedelslagen (2006:804) 24 § 
första och 
andra 
styckena 
LL 

Miljö- och hälso-
skyddsinspektör 

2020-02-11  

Livsmedelsförordning 

(2006:813) 

34 § LF 

61.6 Besluta att, om det inte finns sär-

skilda skäl för något annat, på äga-

rens bekostnad låta förstöra vara 

eller varor som omfattas av ett för-

bud enligt föreskrifter meddelade 

med stöd av 6 § 6 LL 

Livsmedelslagen (2006:804) 24 § 
tredje 
stycket LL 

Miljö- och hälso-
skyddsinspektör 

2020-02-11  

Livsmedelsförordning 

(2006:813) 

34 § LF 

61.7 Besluta att förordna att ett beslut 

ska gälla omedelbart även om det 

överklagas 

Livsmedelslagen (2006:804) 33 § LL Miljö- och hälso-
skyddsinspektör 

2020-02-11  

61.8 Besluta om rättelse på egen be-

kostnad om någon inte fullgör sina 

skyldigheter enligt lagen, de före-

skrifter och beslut som har med-

delats med stöd av lagen, de EU el-

ler EG-bestämmelser som kom-

pletteras av lagen eller de beslut 

  Miljö- och hälso-
skyddsinspektör 

2020-02-11  

Livsmedelslagen (2006:804) 26 § LL 
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Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

som har meddelats med stöd av EU 

eller EG-bestämmelserna. 

61.9 Besluta om att varor ska behand-

las, att märkning ändras, eller att 

korrigerande information ska för-

medlas till konsumenterna. 

 (EU) 
2017/625  
Art 138 2 
c 

Miljö- och hälso-
skyddsinspektör 

2020-02-11  

61.10 Besluta om att begränsa eller för-

bjuda att varor släpps ut på mark-

naden, förflyttas, förs in i unionen 

eller exporteras samt förbjuda att 

de återsänds till den avsändande 

medlemsstaten eller beordra att 

de återsänds till den avsändande 

medlemsstaten 

 (EU) 
2017/625 
Art 138 2 
d 

Miljö- och hälso-
skyddsinspektör 

2020-02-11  

61.11 Besluta att aktören ska öka egen-

kontrollernas frekvens. 

 (EU) 
2017/625 
Art 138 2 
e 

Miljö- och hälso-
skyddsinspektör 

2020-02-11  

61.12 Besluta att varor dras tillbaka, 

återkallas, bortskaffas och de-

strueras, och i tillämpliga fall till-

låta att varorna används för andra 

ändamål än de som de ursprungli-

gen var avsedda för. 

 (EU) 

2017/625 

Art 138 2 

g  

 

Miljö- och hälso-
skyddsinspektör 

2020-02-11  
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Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

61.13 Besluta att hela eller delar av den 

berörda aktörens företag, eller 

dess anläggningar, installationer 

eller andra lokaler, isoleras eller 

stängs under en lämplig tidspe-

riod. 

 (EU) 
2017/625 
Art 138 2 
h 

Miljö- och hälso-
skyddsinspektör i 
samråd med Bygg- 
och miljöchef 

2022-12-06  

61.14 Besluta att beordra att hela eller 

delar av den berörda aktörens 

verksamhet och, i förekommande 

fall, de webbplatser som aktören 

driver eller använder, läggs ner 

under en lämplig tidsperiod, 

 (EU) 
2017/625 
Art 138 2 
i 

Miljö- och hälso-
skyddsinspektör 

2020-02-11  

61.15 Besluta om sanktionsavgift inom 

nämndens kontrollområde 

 30 c LL 
och 39 a – 
39 i LF 

Miljö- och hälso-
skyddsinspektör 

2020-02-11  

61.16 Besluta om skyldighet för den som 

är sysselsatt med livsmedelsverk-

samhet att genomgå läkarunder-

sökning om det behövs av livsme-

delshygieniska skäl. 

Livsmedelsförordning 

(2006:813) 

8 § LF 

 

Miljö- och hälso-
skyddsinspektör 

2020-02-11  
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Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

61.17 Besluta om risk- och erfarenhets-

klassificering av livsmedelsföretag 

samt om årlig kontrollavgift 

Förordningen (2006:1166) 

om avgifter för offentlig kon-

troll av livsmedel och vissa 

jordbruksprodukter (FAOKL) 

3-6 §§ 

FAOKL 

Kommu-

nens taxa 

Miljö- och hälso-
skyddsinspektör 

2020-02-11  

61.18 Beslut om att sätta ned eller efter-

skänka avgiften  

Förordningen (2006:1166) 

om avgifter för offentlig kon-

troll av livsmedel och vissa 

jordbruksprodukter 

10 § 

FAOKL  

Kommu-

nens taxa 

Miljö- och hälso-
skyddsinspektör 

2020-02-11  

61.19 Beslut om avgift för offentlig kon-

troll som utförs efter klagomål och 

som är nödvändig för att under-

söka den påstådda bristen. 

Förordningen (2006:1166) 

om avgifter för offentlig kon-

troll av livsmedel och vissa 

jordbruksprodukter 

11 § 

FAOKL  

Kommu-

nens taxa 

Miljö- och hälso-
skyddsinspektör 

2020-02-11  

61.20 Beslut om avgift för offentlig kon-

troll som ursprungligen inte var 

planerad och blivit nödvändig ef-

ter det att bristande efterlevnad 

påvisats. 

Förordningen (2006:1166) 

om avgifter för offentlig kon-

troll av livsmedel och vissa 

jordbruksprodukter 

11 a § 

FAOKL  

Kommu-

nens taxa 

Miljö- och hälso-
skyddsinspektör 

2020-02-11  

61.21 Beslut att minska beloppet för av-

giften under de förutsättningar 

som anges i artikel 79.3 i (EU) 

2017/625 

Förordningen (2006:1166) 

om avgifter för offentlig kon-

troll av livsmedel och vissa 

jordbruksprodukter 

12 a 1 st 

FAOKL 

Miljö- och hälso-
skyddsinspektör  

2020-02-11  
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Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

61.22 Besluta om att avgift i ett enskilt 

fall inte ska tas ut om beloppet är 

så lågt att ett uttag skulle vara oe-

konomiskt med hänsyn till kostna-

derna för uttaget och de totala för-

väntade inkomsterna från avgif-

ten. 

Förordningen (2006:1166) 

om avgifter för offentlig kon-

troll av livsmedel och vissa 

jordbruksprodukter 

12 a 2 st 

FAOKL 

Miljö- och hälso-
skyddsinspektör i 
samråd med Bygg- 
och miljöchef 

2022-12-06  

61.23 Beslut om avgift för registrering. 
Förordningen (2006:1166) 

om avgifter för offentlig kon-

troll av livsmedel och vissa 

jordbruksprodukter 

3-6 §§ 

FAOKL  

Kommu-

nens taxa 

Miljö- och hälso-
skyddsinspektör 

2020-02-11  

61.24 Besluta om avgift för importkon-

troll 

Förordning 2006:812 12 § Miljö- och hälso-
skyddsinspektör 

2020-02-11  

61.25 Beslut att meddela förelägganden 

och förbud utan vite som behövs 

för efterlevnaden av lagen, de före-

skrifter som meddelats med stöd 

av lagen, de EU och EG -bestäm-

melser som kompletteras av lagen 

samt de beslut som meddelats med 

stöd EU och EG bestämmelserna   

Lagen (2006:805) om foder 

och animaliska biprodukter 

(LFAB) 

23 § LFAB 

12 § FFAB 

Miljö- och hälso-
skyddsinspektör 

2020-02-11  
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Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

61.26 Beslut att förena föreläggande och 

förbud med (fast) vite upp till 

50 000 kr för respektive adressat i 

varje enskilt ärende 

Lagen (2006:805) om foder 

och animaliska biprodukter 

(LFAB) 

Viteslagen 

24 § LFAB 

 

Miljö- och hälso-
skyddsinspektör 

2020-02-11  

61.27 Besluta att förena föreläggande el-

ler förbud med löpande vite om 

högst 50 000 kr per över- 

trädelse eller med 20 000 kr per 

månad som föreläggandet eller 

förbudet inte åtlyds 

Lagen (2006:805) om foder 

och animaliska biprodukter 

(LFAB) 

Viteslagen 

25 § LFAB Miljö- och hälso-
skyddsinspektör 

2020-02-11  

61.28 Besluta om att begära hjälp av Po-

lismyndigheten för utövande av 

kontrollen eller verkställighet av 

beslut, om förutsättningar för så-

dan begäran föreligger 

Lagen (2006:805) om foder 

och animaliska biprodukter 

(LFAB) 

 

27 § LFAB Miljö- och hälso-
skyddsinspektör 

2020-02-11  

61.29 Besluta om sanktionsavgift ska be-

talas av den som påbörjar en verk-

samhet som är registreringspliktig 

utan att någon anmälan om regi-

strering har gjorts, eller brister 

när det gäller att uppfylla krav på 

journalföring eller annan doku-

mentation  

Lagen (2006:805) om foder 

och animaliska biprodukter 

(LFAB) 

 

30 a -30 e 

LFAB 

Miljö- och hälso-
skyddsinspektör 

2020-02-11  
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Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

61.30 Besluta att förordna att ett beslut 

ska gälla omedelbart även om det 

överklagas 

 33 § LFAB Miljö- och hälso-
skyddsinspektör i 
samråd med Bygg- 
och miljöchef 

2022-12-06  

61.31 Besluta om risk- och erfarenhets-

klassificering av foderföretagare 

och företagare som befattar sig 

med animaliska biprodukter samt 

beslut om årlig kontrollavgift 

Förordning (2006:1165) om 

avgifter för offentlig kontroll 

av foder och animaliska bi-

produkter 

3-6 §§ 

FAOKF 

Kommu-

nens taxa 

Miljö- och hälso-
skyddsinspektör 

2020-02-11  

61.32 Besluta om att sätta ned eller ef-

terskänka avgiften 

Förordning (2006:1165) om 

avgifter för offentlig kontroll 

av foder och animaliska bi-

produkter 

11 § 

FAOKF 

Kommu-

nens taxa 

Miljö- och hälso-
skyddsinspektör i 
samråd med Bygg- 
och miljöchef 

2022-12-06  

61.33 Besluta om avgift för kostnader för 

offentlig kontroll som utförts efter 

klagomål och som är nödvändig 

för att undersöka den påstådda 

bristen. 

Förordning (2006:1165) om 

avgifter för offentlig kontroll 

av foder och animaliska bi-

produkter 

12 § 1 st 

FAOKF 

Miljö- och hälso-
skyddsinspektör 

2020-02-11  

61.34 Beslut om avgift för offentlig kon-

troll som ursprungligen inte var 

Förordning (2006:1165) om 

avgifter för offentlig kontroll 

1 Art 79 2 

c och art 

(EU) 

Miljö- och hälso-
skyddsinspektör 

2020-02-11  
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Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

planerad och som blivit nödvändig 

efter det att bristande efterlevnad 

påvisats. 

av foder och animaliska bi-

produkter 

2017/625 

art 79.2 c 

12 § 2 st  

FAOKF 

61.35 Besluta, i enlighet med artikel 79.4 

(EU) 2017/625, att avgift inte ska 

tas ut i ett enskilt fall om beloppet 

är så lågt att ett uttag skulle vara 

oekonomiskt med hänsyn till kost-

naderna för uttaget och de totala 

förväntade inkomsterna från av-

giften.  

Förordning (2006:1165) om 

avgifter för offentlig kontroll 

av foder och animaliska bi-

produkter 

13 a § 

FAOKF 

Miljö- och hälso-
skyddsinspektör i 
samråd med Bygg- 
och miljöchef 

2022-12-06  

61.36 Beslut om fastställande av pro-

gram för faroanalys enligt 2 c § 

samt undersökningsprogram och 

dess parametrar, provtagnings-

punkter och frekvensen av normal 

respektive utvidgad undersök-

ning. 

Livsmedelsverkets föreskrif-

ter om dricksvatten (LIVSFS 

2017:2) 

12 § 

SLVFS 

2001:30, 

omtryck 

LIVSFS 

2017:2 

Miljö- och hälso-
skyddsinspektör 

2020-02-11  
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62. Begravningsförordningen (1990:1147) 

Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

62.1 Avge yttrande till länsstyrelsen 

med anledning av ansökan om att 

få strö ut aska efter avliden. 

Begravningsförordningen 

(1990:1147) 

§ 30 Miljö- och hälso-
skyddsinspektör 

2011-01-11  
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63. Strålskydd 

Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

63.1 Besluta att begära upplysningar el-

ler handlingar som behövs för så-

dan tillsyn enligt strålskyddslagen 

som nämnden ansvarar för 

31 § SSL 

16 §§ SSF 

 Miljö- och hälso-
skyddsinspektör 

2015-01-13  

63.2 Besluta i ärende om solarier inom 

nämndens ansvarsområde 

- Med anledning av anmälan av 

verksamhet i vilken solarium upp-

låts till allmänheten 

- I övrigt 

32 § SSL 

16 § SSF 

8 och 13 §§ SMFS 2008:36 

 Miljö- och hälso-
skyddsinspektör 

2015-01-13  

63.3 Besluta att förena föreläggande 

och förbud enligt strålskyddslagen 

med vite om högst 10 000 kronor 

34 § SSL  Miljö- och hälso-
skyddsinspektör 

2015-01-13  

63.4 Besluta att ta ut avgift för tillsyn-

ärende enligt strålskyddslagstift-

ningen 

16 a § SSF, kommunens taxa  Miljö- och hälso-
skyddsinspektör 

2015-01-13  
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64. Tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 

Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

64.1 Beslut att avskriva ett ärende från 

vidare handläggning, exempelvis 

obefogade klagomål 

  Miljö- och hälso-
skyddsinspektör 

2020-08-18  

64.2 Beslut att avvisa en framställning 

som är så ofullständig eller oklar 

att den inte kan tas upp till pröv-

ning 

Förvaltningslag (2017:900) 20 § 2 st. Miljö- och hälso-
skyddsinspektör 

2020-08-18  

64.3 Beslut att begära att den som anli-

tar ombud ska medverka personli-

gen vid handläggningen av ett 

ärende 

Förvaltningslag (2017:900) 14 § 1 st. Miljö- och hälso-
skyddsinspektör 

2020-08-18  

64.4 Beslut att ett ombud eller biträde 

som är olämpligt för sitt uppdrag 

inte längre får medverka i ärendet 

Förvaltningslag (2017:900) 14 § 1 st. Miljö- och hälso-
skyddsinspektör 

2020-08-18  

64.5 Beslut att begära att ett ombud 

styrker sin behörighet genom en 

skriftlig eller muntlig fullmakt 

med det innehåll som framgår av 

15 § första stycket FL 

Förvaltningslag (2017:900) 15 § 1 st. Miljö- och hälso-
skyddsinspektör 

2020-08-18  
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Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

64.6 Beslut att förelägga part eller om-

bud att styrka ombudets behörig-

het genom en fullmakt med det in-

nehåll som framgår av 15 § första 

stycket FL 

Förvaltningslag (2017:900) 15 § 2 st.  Miljö- och hälso-
skyddsinspektör 

2020-08-18  

64.7 Beslut att begära att en handling 

bekräftas av avsändaren 

Förvaltningslag (2017:900) 21 § Miljö- och hälso-
skyddsinspektör 

2020-08-18  

64.8 Återkallelse av ett föreläggande 

som meddelats med stöd av dele-

gering. 

  Bygg- och miljöchef 2022-12-06  

64.9 Beslut om att ansöka hos förvalt-

ningsrätten om utdömande av 

vite. 

Lagen (1985:206) om viten 6 § Bygg- och miljöchef 2022-12-06  

64.10 Överklagande av beslut eller dom 

som innebär en ändring av delega-

tens beslut. 

Förvaltningslagen (2017:900) 40-43 §§ Bygg- och miljöchef 2022-12-06  

64.11 Beslut om rättelse/ändring av be-

slut som delegaten fattat enligt de 

förutsättningar som anges i 36–39 

§§ FL 

Förvaltningslagen (2017:900) 36-39 §§ Bygg- och miljöchef 

Miljö- och hälso-
skyddsinspektör 

2022-12-06  
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Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

64.12 Beslut att avvisa överklagande av 

beslut som för sent inkommet en-

ligt vad som anges i 45 § första 

stycket andra meningen FL 

Förvaltningslagen (2017:900) 45 § 1 st. 

andra 

meningen 

Bygg- och miljöchef 

Miljö- och hälso-
skyddsinspektör 

2022-12-06  
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PLAN- OCH BYGGVERKSAMHET 

65. Plan- och bygglag (2010:900) m.m. 

Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

65.1 Miljöbedömning av om genomfö-

rande av planer, program eller 

ändringar kan antas medföra en så 

betydande miljöpåverkan att en 

miljökonsekvensbeskrivning be-

höver göras. 

  Bygg- och miljöchef 2022-12-06  

65.2 Yttrande över remisser från lant-

mäterimyndighet angående fastig-

hetsbildning, bygglov mm 

  Bygglovshandläg-
gare, byggnadsin-
spektör, miljö- och 
hälsoskyddsinspek-
töri samråd med 
Bygg- och miljöchef 

2022-12-06  

65.3 Beslut om planbesked i de fall stöd 

för den avsedda åtgärden finns i 

en aktuell eller aktualitetsförkla-

rad översiktsplan 

Plan- och bygglagen 
(2010:900) 

5 kap 

 2,5 §§ 

Byggnadsinspektör, 

Bygg- och miljö-
chef, 

Bygglovshandläg-
gare 

2022-12-06  
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Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

Byggkoordinator 

65.4 Beslut om överenskommelse med 

sökanden att planbesked får läm-

nas senare än inom fyra månader 

Plan- och bygglagen 
(2010:900) 

5 kap 4 § Byggnadsinspektör, 

Bygg- och miljö-
chef, 

Bygglovshandläg-
gare 

Byggkoordinator 

2022-12-06  

65.5 Lämna yttrande över remisser 

från tillsynsmyndighet gällande 

ansökan om lov och anmälningar 

Plan- och bygglagen 
(2010:900) 

9 kap 25 § Upphandlare 

Sektorchef sam-
hälle 

2022-12-06 Principiellt viktiga 
frågor beslutas av 
kommunstyrelsen. 

Vilka frågor som är 
principiellt viktiga av-
görs av kommunsty-
relsens ordförande. 

65.6 Beslut om bygglov inom ramen för 

de föreskrifter som anges i 9 kap 

30-32 §§ PBL i följande ärenden: 

Plan- och bygglagen 
(2010:900) 

9 kap 2 § 
första 
stycket 1 
och 2 

Byggnadsinspektör,  

Bygg- och miljö-
chef, 

Bygglovshandläg-
gare 

Byggkoordinator 

2022-12-06  

Ny- och tillbyggnad av en- eller tvåbo-

stadshus 

 

Ny- eller tillbyggnad för handel, kontor, 

hantverk eller industri samt verksamheter 

utanför detaljplan med högst 500 m2 brutto-

area 
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Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

Ny- eller tillbyggnad för handel, kontor, 

hantverk eller industri inom detaljplan. 

 

Mindre om- och tillbyggnader av flerbo-

stadshus dock högst 500 m2 

 

Ny- eller tillbyggnad eller annan ändring av 

komplementbyggnad med en byggnadsarea 

sammanlagt ej överstigande 120 m2 brutto-

area 

 

Ny- eller tillbyggnad av kiosk, transforma-

torstation, avloppspumpstation eller där-

med jämförliga byggnader med en brutto-

area sammanlagt ej överstigande 20 m2  

 

Ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller 

delvis för väsentligen annat ändamål inom 

område med detaljplan eller områdesbe-

stämmelser 

9 kap 2 § 
första 
stycket 3a 

 

Inredande av någon ytterligare bostad eller 

någon ytterligare lokal för handel, hantverk 

eller industri 

9 kap 2 § 

första 

stycket 3b 

 

Byte av färg, fasadbeklädnad, taktäcknings-

material eller andra åtgärder som avsevärt 

påverkar byggnadens yttre utseende 

9 kap 2 § 
första 
stycket 3c 
och 8§ 
första 
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Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

stycket 
2c. 

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 

9 kap 8 § 
första 
stycket 2b 

 

Ändring av gällande bygglov inom ramen för 

tidigare medgiven bruttoarea eller medgi-

ven avvikelse från detaljplan eller områdes-

bestämmelser 

9 kap 2 § 
första 
stycket 1 
och 2 

 

Nybyggnad eller väsentlig ändring av upplag 

eller materialgårdar (p. 2) fasta cisterner 

med en största volym av 1500 m3 (p. 4), 

samt murar och plank (p7) 

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

 

Uppsättande eller väsentlig ändring av skyl-

tar eller ljusanordningar 

9 kap 8 § 
första 
stycket 1 
och 16 
kap 7§ 
samt PBF 
6 kap 3-
4§§ 
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Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

Beslut om rivningslov inom ramen för de fö-

reskrifter som anges i 9 kap 34 § PBL, dock 

ej rivning av byggnad som ur historisk, kul-

turhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 

synpunkt har större värde eller rivning som 

kräver beslut enligt annan författning 

9 kap 10§  

Beslut om marklov inom ramen för före-
skrifterna i 9 kap 35 § PBL 

9 kap  

11-13 §§ 

 

Bygglov för åtgärder som inte kräver lov 9 kap 14 §  

Beslut om villkorsbesked inom ramen för fö-
reskrifterna i 9 kap 19 § 

9 kap 19 §  

Bevilja ansökan om förhandsbesked gäl-
lande åtgärder för vilka delegaten kan be-
vilja bygglov 

9 kap 17 §  

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

9 kap 27 §  

Beslut om tidsbegränsat bygglov inom ra-
men för föreskrifterna i 9 kap 33 § PBL i de 
fall åtgärden har stöd i en detaljplane-
bestämmelse om tillfällig användning av 
byggnad eller mark eller om åtgärden har 
ringa påverkan på omgivningen 

9 kap 33 § 

 

 

65.7 Bygglov för tillfällig åtgärd i strid 

mot detaljplan för byggarbetsbo-

dar och liknande 

Plan- och bygglagen 
(2010:900) 

9 KAP  
33 § 

Byggnadsinspektör, 
 
Bygglovshandläg-
gare, 

2022-12-06  
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Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

 
Bygg- och miljöchef 

Byggkoordinator 

65.8 Bygglov för åtgärd som innebär li-

ten avvikelse mot gällande detalj-

plan under förutsättning att be-

rörda grannar och sakägare ej 

motsätter sig förslaget och att för-

slaget följer planens syfte 

Plan- och bygglagen 
(2010:900) 

9 kap 30 
a, 31 b §§  

Byggnadsinspektör, 
 
Bygglovshandläg-
gare, 
 
Bygg- och miljöchef 

Byggkoordinator 

2022-12-06  

65.9 Beslut att om en anmälan av an-

mälningspliktig åtgärd enligt 6 

kap 5 § PBF är ofullständig, före-

lägga sökande att avhjälpa bris-

terna inom viss tid vid äventyr att 

anmälan kan komma att avvisa el-

ler att avgöras i befintligt skick. 

Plan- och byggförordningen 
(2011:338) 

6 kap 10 § Byggnadsinspektör, 

Bygg- och miljö-
chef, 

Bygglovshandläg-

gare 

Byggkoordinator 

2022-12-06  

65.10 Beslut att om en ansökan gällande 

lovpliktig åtgärd enligt 9 kap 2, 8, 

10-14, 17, 19 §§ PBL är ofullstän-

dig, förelägga sökanden att av-

hjälpa bristerna inom viss tid vid 

äventyr att ansökan kan komma 

Plan och bygglagen 
(2010:900) 

9 kap 22 § Byggnadsinspektör, 

Bygg- och miljö-
chef, 

Bygglovshandläg-

gare 

Byggkoordinator 

2022-12-06  



VANSBRO KOMMUN Delegationsordning för kommunstyrelsen Reviderad 2022-12-06 

Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

att avvisas eller att avgöras i be-

fintligt skick 

65.11 Besluta om att avvisa en ansökan 

som inte kompletterats efter före-

läggande 

Plan- och bygglagen 
(2010:900) 

9 kap 22 § Byggnadsinspektör, 

Bygg- och miljöchef 

Bygglovshandläg-

gare 

Byggkoordinator 

2022-12-06  

65.12 Beslut om att byggnadsverk får tas 

i bruk utan att slutbesked lämnats 

Plan- och bygglagen 
(2010:900) 

10 kap 4 § Byggnadsinspektör, 

Bygg- och miljö-
chef, 

Bygglovshandläg-
gare 

Byggkoordinator 

2022-12-06  

65.13 Beslut att utse ny kontrollansvarig 

om en kontrollansvarig har lämnat 

sitt uppdrag 

Plan- och bygglagen 
(2010:900) 

10 kap  
13 § 

Byggnadsinspektör, 

Bygg- och miljö-
chef, 

Bygglovshandläg-
gare 

Byggkoordinator 

2022-12-06  
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Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

65.14 Beslut att ge startbesked om det 

enligt 10 kap 14 § inte behövs nå-

got tekniskt samråd 

Plan- och bygglagen 
(2010:900) 

10 kap  
22 §  
första 
stycket 1 

Byggnadsinspektör, 

Bygg- och miljö-
chef, 

Bygglovshandläg-
gare 

Byggkoordinator 

2022-12-06  

65.15 Beslut att förelägga byggherren att 

ge in de ytterligare handlingar 

som behövs för prövningen av frå-

gan om startbesked om det enligt 

10 kap 14 § PBL inte behövs något 

tekniskt samråd 

Plan- och bygglagen 
(2010:900) 

10 kap  
22 §  
första 
stycket 2 

Byggnadsinspektör, 

Bygg- och miljö-
chef, 

Bygglovshandläg-
gare 

Byggkoordinator 

2022-12-06  

65.16 Beslut att med startbesked god-

känna att en åtgärd får påbörjas 

och att i startbeskedet 

Plan- och bygglagen 
(2010:900) 

10 kap 
23-24§§ 

Byggnadsinspektör, 

Bygg- och miljö-
chef, 

Bygglovshandläg-
gare 

Byggkoordinator 

2022-12-06  

… 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 
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Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

… bestämma de handlingar som ska lämnas  

inför beslut om slutbesked ge de upplysningar  

om krav enligt annan lagstiftning som behövs 

 

65.17 Anmärkning i anslutning till ar-

betsplatsbesök/besiktning inom 

ramen för nämndens tillsynsar-

bete som innefattar för byggher-

ren bindande föreskrift.  

Plan- och bygglagen 
(2010:900) 

10 kap  
27 § 
 och  
11 kap 8 § 

Byggnadsinspektör, 
 
Bygg- och miljö-
chef, 
 
Bygglovshandläg-
gare 

Byggkoordinator 

2022-12-06 Föreläggande med 

påföljd (vite eller åt-

gärd) beslutas av 

kommunstyrelsen 

65.18 Beslut att det för rivningsåtgärder 

inte behövs någon kontrollplan 

Plan- och bygglagen 
(2010:900) 

10 kap 18 
§ 

Byggnadsinspektör, 
 

Bygg- och miljö-
chef, 

Bygglovshandläg-
gare 

Byggkoordinator 

2022-12-06  

65.19 Beslut om kompletterande villkor 

för bygg- eller rivningsåtgärderna 

eller för kontrollen 

Plan- och bygglagen 
(2010:900) 

10 kap 29 
§ 

Byggnadsinspektör, 

Bygg- och miljö-
chef, 

Bygglovshandläg-
gare 

2022-12-06  
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Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

Byggkoordinator 

65.20 Beslut om slutbesked respektive 

om interimistiskt slutbesked en-

ligt föreskrifterna i 10 kap 34-37 

§§ PBL 

Plan- och bygglagen 
(2010:900) 

10 kap 
34-37 §§ 

Byggnadsinspektör,  

Bygg- och miljö-
chef, 

Bygglovshandläg-
gare 

Byggkoordinator 

2022-12-06  

65.21 Avge ingripandebesked inom ra-

men för föreskrifterna 11 kap 7 § 

PBL 

Plan- och bygglagen 
(2010:900) 

11 kap 7 § Byggnadsinspektör,  

Bygg- och miljö-
chef, 

Bygglovshandläg-
gare 

Byggkoordinator 

2022-12-06  

65.22 Beslut att av polismyndigheten be-

gära det biträde som behövs för 

tillträde enligt 11 kap 8 § PBL 

Plan- och bygglagen 
(2010:900) 

11 kap 9 § Byggnadsinspektör,  

Bygg- och miljö-
chef, 

Bygglovshandläg-
gare 

Byggkoordinator 

2022-12-06  

65.23 Beslut om lovföreläggande om lov-

pliktig åtgärd har vidtagits utan 

Plan- och bygglagen 
(2010:900) 

11 kap 17 
§ 

Byggnadsinspektör,  2022-12-06  
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Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

lov, om det är sannolikt att lov kan 

ges för åtgärden och delegaten har 

befogenhet att besluta i lovärendet 

Bygg- och miljö-
chef, 

Bygglovshandläg-
gare 

Byggkoordinator 

65.24 Förelägga ägare av byggnadsverk 

att inom viss tid ge synpunkter på 

övervägt uppdrag åt sakkunnig att 

utreda behovet av underhållsåt-

gärder och vem som ska betala 

kostnaderna för uppdraget 

Plan- och bygglagen 
(2010:900) 

11 kap 18 
§ 

Byggnadsinspektör,  

Bygg- och miljö-
chef, 

Bygglovshandläg-
gare 

Byggkoordinator 

2022-12-06  

65.25 Beslut om förbud mot fortsatt ar-

bete eller åtgärd, även förbud som 

förenas med vite 

Plan- och bygglagen 
(2010:900) 

11 kap 
30-32 §§ 

Byggnadsinspektör,  

Bygg- och miljö-
chef, 

Bygglovshandläg-
gare 

Byggkoordinator 

2022-12-06  

65.26 Beslut om förbud mot användning 

av byggnadsverk om byggnadsver-

ket har säkerhetsbrister, även för-

bud som förenas med vite 

Plan- och bygglagen 
(2010:900) 

11 kap 33 
§ 1 

Byggnadsinspektör,  

Bygg- och miljö-
chef, 

2022-12-06  
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Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

Bygglovshandläg-
gare 

Byggkoordinator 

65.27 Beslut om förbud mot användning 

av byggnadsverk, om det inte finns 

förutsättningar för att ge slutbe-

sked 

Plan- och bygglagen 
(2010:900) 

11 kap 33 
§ 2 

Byggnadsinspektör,  

Bygg- och miljö-
chef, 

Bygglovshandläg-
gare 

Byggkoordinator 

2022-12-06  

65.28 Besluta att utse annan funktions-

kontrollant eller kontrollansvarig 

inom ramen för föreskrifterna i 11 

kap 34 § PBL 

Plan- och bygglagen 
(2010:900) 

11 kap 34 
§ 

Byggnadsinspektör, 

Bygg- och miljö-
chef, 

Bygglovshandläg-
gare 

Byggkoordinator 

2022-12-06  
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Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

65.29 Beslut att entlediga kontrollansva-

rig inom ramen för föreskrifterna i 

10 kap 11 och 11 kap 35 §§ PBL 

och, efter förslag av byggherren, 

besluta om en ny kontrollansvarig 

Plan- och bygglagen 
(2010:900) 

11 kap 35 
§ 

Byggnadsinspektör,  

Bygg- och miljö-
chef, 

Bygglovshandläg-
gare 

Byggkoordinator 

2022-12-06  

65.30 Beslut att ansöka om handräck-

ning 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 10 kap 19, 21 eller 22 §§ 

PBL 

Plan- och bygglagen 
(2010:900) 

11 kap 39 
§ 

Byggnadsinspektör, 

Bygg- och miljö-
chef, 

Bygglovshandläg-
gare 

Byggkoordinator 

2022-12-06  
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Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

65.31 Besluta att sända föreläggande el-

ler förbud, som meddelats mot nå-

gon i egenskap av ägare till fastig-

het m.m. till inskrivningsmyndig-

heten för anteckning i inskriv-

ningsregistret 

Plan- och bygglagen 
(2010:900) 

11 kap 
40-41 §§ 

Byggnadsinspektör, 

Bygg- och miljö-
chef, 

Bygglovshandläg-
gare 

Byggkoordinator 

2022-12-06  

65.32 Göra anmälan till inskrivnings-

myndigheten om återkallande av 

ett föreläggande eller ett förbud 

som har antecknats enligt 40-41 §§ 

för borttagande av anteckning 

Plan- och bygglagen 
(2010:900) 

11 kap 
42-45 §§ 

Byggnadsinspektör, 

Bygg- och miljö-
chef, 

Bygglovshandläg-
gare 

Byggkoordinator 

2022-12-06  

65.33 Uttag av avgift i enlighet med kom-

munens taxa för ärenden enligt 

PBL, inklusive uttag av avgift i för-

skott samt reduktion av avgift vid 

överskriden tidsfrist 

Plan- och bygglagen 
(2010:900) 

12 kap 8-
11 §§ 

Bygglovshandläg-
gare 

Byggnadsinspektör 

Bygg- och miljöchef 

Byggkoordinator 

2022-12-06  

65.34 Beslut om att inte ingripa 

Plan- och bygglagen 
(2010:900) 

11 kap 5 § Bygg- och miljöchef 

Byggnadsinspektör 

Byggkoordinator 

2022-12-06  
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Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

Bygglovshandläg-
gare 
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66. Plan- och byggförordningen m.m. 

Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

66.1 Beslut av om särskild besiktning 

av hissar och andra motordrivna 

anordningar 

Plan- och byggförordningen 
(2011:338) 

8 kap 6 §  
och  
5 kap 9 § 
 

Byggnadsinspektör, 

Bygg- och miljö-
chef, 

Bygglovshandläg-
gare 

Byggkoordinator 

2022-12-06  

66.2 Beslut om längre besiktningsinter-

vall 

Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd om hissar och 
vissa andra motordrivna an-
ordningar (BFS 2011:12 H12) 

3 kap 16 § 

 

 

Byggnadsinspektör,  

Bygg- och miljö-
chef, 

Bygglovshandläg-
gare 

Byggkoordinator 

2022-12-06  

66.3 Beslut om anstånd med besiktning  

3 kap 17 § 

66.4 Besluta om föreläggande (utan 

vite) mot ägare till byggnader som 

inte fullgör sina skyldigheter 

ifråga om funktionskontroll av 

ventilationssystem fullgör sina 

skyldigheter 

Plan- och byggförordningen 
(2011:338) (samt 11 kap 19-
20 §§ PBL) 

5 kap  
 1-7 §§  
 

Byggnadsinspektör, 

Bygg- och miljö-
chef, 

Bygglovshandläg-
gare 

Byggkoordinator 

2022-12-06  
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Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

66.5 Beslut om senareläggning av be-

siktningssynpunkt inom ramen för 

föreskrifterna i 4 § (om det finns 

särskilda skäl) 

Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd om funktions- 
kontroll av ventilationssy- 
stem och certifiering av sak-
kunniga funktionskontrollan-
ter (BFS 2011:16 OVK 1) 

4 § Byggnadsinspektör,  

Bygg- och miljö-
chef, 

Bygglovshandläg-
gare 

Byggkoordinator 

2022-12-06  

66.6 Besluta om att avvisa en anmälan 

som inte kompletterats efter före-

läggande 

Plan- och byggförordningen 
(2011:338) 

6 kap 10 § Byggnadsinspektör, 

Bygg- och miljöchef 

Bygglovshandläg-
gare 

Byggkoordinator 

2022-12-06  

66.7 Ansökan om utdömande av vite ef-

ter det att nämnden utfärdat ett vi-

tesföreläggande i ärendet 

Lag (1985:206) om vite § 6 Bygg- och miljöchef 2022-12-06  
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67. Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd), BFS 2011:6 

Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

67.1 Beslut att medge mindre avvikelse 

från föreskrifterna om det finns 

särskilda skäl och byggnadspro-

jektet ändå kan bli tekniskt till-

fredsställande och det inte finns 

någon avsevärd olägenhet från an-

nan synpunkt 

Boverkets byggregler (före-

skrifter och allmänna råd) 

(BFS 2011:6 BBR 18) 

 

 

1:21 Byggnadsinspektör, 

Bygg- och miljö-
chef, 

Bygglovshandläg-
gare 

Byggkoordinator 

2022-12-06  
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68. Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (euro-

koder) (BFS 2011:10 EKS 8) 

Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

68.1 Beslut att medge mindre avvikelse 

från föreskrifterna om det finns 

särskilda skäl och byggnadspro-

jektet ändå kan antas bli tekniskt 

tillfredsställande och det inte finns 

någon avsevärd olägenhet från an-

nan synpunkt 

Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd om tillämpning 
av europeiska konstruktions-
standarder (eurokoder) (BFS 
2011:10 EKS 8) 

3 § Byggnadsinspektör, 

Bygg- och miljö-
chef, 

Bygglovshandläg-
gare 

Byggkoordinator 

2022-12-06  
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69. Fastighetsbildningslagen (1970:988) 

Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

69.1 Rätt att vid samråd begära att 

ärendet hänskjuts till byggnads-

nämnden för prövning. 

Fastighetsbildningslagen 
(1970:988) 

4 kap 25-
25a §§ 

Byggnadsinspektör,  

Bygg- och miljö-
chef, 

Bygglovshandläg-
gare 

Byggkoordinator 

2022-12-06  

69.2 Besluta att påkalla fastighetsregle-

ring som behövs för att mark och 

vatten ska kunna användas på ett 

ändamålsenligt sätt 

Fastighetsbildningslagen 
(1970:988) 

5 kap 3 § 
tredje 
stycket 

Bygg- och miljöchef 2022-12-06  

69.3 Besluta att ansöka om fastighets-

bestämning 

Fastighetsbildningslagen 
(1970:988) 

14 kap 1 a 
§ första 
stycket 3-
7 

Bygg- och miljöchef 2022-12-06  

69.4 Godkännande av förrättning, för-

rättningsbeslut eller gränsutmärk-

ning 

Fastighetsbildningslagen 
(1970:988) 

15 kap 11 
§ 

Bygg- och miljöchef 
 

2022-12-06  
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Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

69.5 Företräda kommunstyrelsen vid 

samråd i ärenden enligt 25 § 

Fastighetsbildningslag 
(1970:988) 

4 kap 25 § Byggnadsinspektör, 

Bygg- och miljö-

chef, 

Bygglovshandläg-

gare 

Byggkoordinator 

Miljö- och hälso-

skyddsinspektör 

2022-12-06  
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70. Anläggningslagen (1973:1149) 

Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

70.1 Företräda kommunstyrelsen vid 

samråd med lantmäterimyndig-

heten 

Anläggningslagen 
(1973:1149) 

21 § Bygg- och miljöchef 2022-12-06  

70.2 Rätt att påkalla förrättning 

Anläggningslagen 

(1973:1149) 

18 § Sektorchef sam-
hälle 

2022-12-06  

70.3 Godkännande av beslut eller åt-

gärd 

Anläggningslagen 
(1973:1149) 

30 § Bygg- och miljöchef 2022-12-06  
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71. Ledningsrättslagen (1973:1144) 

Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

71.1 Företräda kommunstyrelsen vid 

samråd med lantmäterimyndig-

heten 

Ledningsrättslagen 
(1973:1144) 

19 § Sektorchef sam-
hälle 

2022-12-06  

71.2 Godkännande av beslut eller åt-

gärd 

Ledningsrättslagen 
(1973:1144) 

28 § Sektorchef sam-
hälle 

2022-12-06  

71.3 Rätt att påkalla förrättning 

Ledningsrättslagen 
(1973:1144) 

15 § Sektorchef sam-
hälle 

2022-12-06  
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72.  Lag (1998:814)  med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning och förordning 

(1998:929) om gaturenhållning och skyltning 

Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

72.1 Tillstånd att sätta upp skyltar vari-

genom allmänheten avvisas från 

ett visst område som är av bety-

delse för friluftslivet 

Lag (1998:814) med särskilda 

bestämmelser om gaturen-

hållning och skyltning 

 

5 § Bygg- och miljöchef 2022-12-06  

72.2 Tillstånd att varaktigt sätta upp 

tavla, skylt, inskrift eller därmed 

jämförlig anordning för reklam, 

propaganda eller liknande ända-

mål utomhus utan tillstånd (förut-

sätter delegation av beslutande-

rätten från länsstyrelsen)… 

Lag (1998:814) med särskilda 

bestämmelser om gaturen-

hållning och skyltning 

 

6,7 §§ Byggnadsinspektör, 

Bygglovshandläg-

gare, 

Bygg- och miljöchef 

Byggkoordinator 

2022-12-06  

… Besluta att avge yttrande till länsstyrel-

sen 

Förordning (1998:929) om 

gaturenhållning och skylt-

ning 

4 § Byggnadsinspektör, 

Bygglovshandläg-

gare, 

Bygg- och miljöchef 

Byggkoordinator 

2022-12-06  

72.3 Medgivande att ha affisch eller an-

nan tillfällig anordning utomhus 

Lag (1998:814) med särskilda 

bestämmelser om gaturen-

hållning och skyltning 

9 § Byggnadsinspektör, 

 

2022-12-06  
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Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

för reklam, propaganda eller lik-

nande ändamål uppsatta mer än 

fyra veckor (förutsätter delegation 

av beslutanderätten från länssty-

relsen)… 

 Bygglovshandläg-

gare, 

 

Bygg- och miljöchef 

Byggkoordinator 

… Besluta att avge yttrande till länsstyrel-

sen 

Förordning (1998:929) om 

gaturenhållning och skylt-

ning 

4 § Byggnadsinspektör, 

Bygglovshandläg-
gare, 

Bygg- och miljöchef 

Byggkoordinator 

2022-12-06  

72.4 Besluta att ålägga fastighetsinne-

havare att utföra åtgärder enligt 2 

§ st 1 

Lag (1998:814) med särskilda 

bestämmelser om gaturen-

hållning och skyltning 

3 § Sektorchef sam-

hälle 

2022-12-06  

72.5 Besluta om föreläggande och för-

budenligt 12 § 

Lag (1998:814) med särskilda 

bestämmelser om gaturen-

hållning och skyltning 

12 § Byggnadsinspektör, 

Bygglovshandläg-

gare, 

Bygg- och miljöchef 

Byggkoordinator 

2022-12-06  
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73. Lag (2014:227) om färdigställandeskydd 

Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

73.1 Pröva och besluta om behovet av 

färdigställandeskydd 

Lag (2014:227) om färdigstäl-
landeskydd 

3 § Byggnadsinspektör, 

Bygg- och miljö-
chef, 

Bygglovshandläg-
gare 

Byggkoordinator 

2022-12-06  
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74. Lägenhetsregister, adressättning 

Nr, Ärendetyp Regelverk Lagrum Delegat Antagen Anmärkning 

74.1 Beslut i ärende om fastställande 

av belägenhetsadress och lägen-

hetsnummer i enlighet med lagen 

om lägenhetsregister 

Lagen om lägenhetsregister 
(2006:378) 

10-11 §§ Bygglovshandläg-
gare 

Byggnadsinspektör 

Bygg- och miljöchef 

Byggkoordinator 

2022-12-06  

 


