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1. Allmänt om delegation
1.1 Syfte och avgränsning
Det är upp till det beslutande organet att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta
sin beslutsrätt. Med beslut i kommunallagen avses dock endast sådana beslut som inte
är verkställighet.
Möjligheterna att delegera beslutanderätten har följande två syften:


att avlasta det politiska organet rutinärenden så att utrymme finns för mer
omfattande behandling av principiella ärenden



att möjliggöra en effektivare kommunal förvaltning genom att beslutsvägarna
blir kortare och handläggningen snabbare

Kännetecknande för ett beslut som kan delegeras är bl.a. att det föreligger alternativa
lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar.
Vidare kan sådana beslut överklagas genom kommunalbesvär, vilket innebär att en
laglighetsprövning kan göras av besluten.
Genom delegation flyttas beslutanderätten över till delegaten. Delegaten träder in helt i
bygg- och miljönämndens ställe. Beslut som fattas med stöd av delegation är juridiskt
sett ett nämndbeslut och kan inte ändras av bygg- och miljönämnden. Däremot kan
bygg- och miljönämnden återta sin delegation, även för ett enskilt ärende, men detta
får inte rättsverkan på redan fattade beslut.
Beslut som fattas inom ramen för verkställighet grundas ofta på instruktioner, avtal
eller policy och ingår oftast i tjänsteåliggandet. Typiska exempel på sådana beslut är
tillämpning av tjänstledighetsregler och avgiftsdebitering enligt fastställd taxa.
Kännetecknande för dessa beslut är att det inte finns utrymme för självständiga
bedömningar. Sådana beslut kan heller inte överklagas.
Andra beslut som jämställs med verkställighet är inköp inom ramavtal och tjänsteresor
inom budgetram.
De allra flesta beslut i personalfrågor fattas utifrån lagar och avtal. Besluten är då att se
som ren verkställighet. Även beslut som fattas i enlighet med politiskt antagna
riktlinjer och policys är verkställighet och skall alltså skiljas från beslutsdelegering i
kommunallagens mening. Anställande av vikarie och tidsbegränsad anställning upp till
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sex månader samt förlängning av anställning liksom förhandling enligt
medbestämmandelagen betraktas som verkställighet.
Gränsen mellan beslut och verkställighet har betydelse, dels för frågan om ett beslut
kan överklagas genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär, dels för
bedömningen av om beslutet ska anmälas till bygg- och miljönämnden eller inte.
En delegat har en organställning genom att delegaten går in i bygg- och
miljönämndens ställe och beslutar. Beslut och andra rättshandlingar inom ramen för
en fullmakt kan inte överklagas genom kommunalbesvär.
Policys är övergripande styrdokument som fastställer vad som ska göras som beslutas
av kommunfullmäktige. Hur övriga styrdokument fastställs framgår av
delegationsordningen.

1.2 Kommunallagens regler
Bygg- och miljönämndens möjligheter till delegation av ärenden behandlas i
kommunallagen (KL) (2017:725) 6 kap. 37-40 §§, 7 kap. 5-7 §§ och i speciallagstiftning.
Enligt KL 6 kap. 37 §: En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, åt en ledamot
eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen eller landstinget att besluta på
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall
som avses i 6 kap. 38 §.
En gemensam nämnd får även under samma förutsättningar uppdra åt en anställd i
någon av de samverkande kommunerna eller landstingen att besluta på nämndens
vägnar.
6 kap 38 § I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras:
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning
av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt,
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden,
och
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
6 kap. 40 § Nämnden ska besluta i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd
av uppdrag enligt 37 § ska anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras
särskilt, om beslutet får överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap.
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Sådana beslut som avses i 39 § ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.
6 kap. 39 § En nämnd får uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot som
nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande,
att nämndens avgörande inte kan avvaktas.
7 kap. 5 § En nämnd får uppdra åt en anställd hos kommunen eller landstinget att
besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte
i de fall som avses i 6 kap. 38 §.
7 kap. 6 § Om en nämnd med stöd av 5 § uppdrar åt en förvaltningschef inom
nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden överlåta åt
förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen eller
landstinget att fatta beslutet.
7 kap. 7 § Om en nämnd med stöd av 5 § uppdrar åt en anställd att besluta på
nämndens vägnar, får nämnden ställa upp villkor som innebär att brukarna av
nämndens tjänster ska ges tillfälle att lägga fram förslag eller att yttra sig, innan beslutet
fattas.
Nämnden får också bestämma att en anställd får fatta beslut endast om företrädare för
brukarna har tillstyrkt beslutet.

1.3 Registrering och rapportering av beslut
I princip gäller samma formregler för delegationsbeslut som för nämndbeslut. Detta
innebär att det alltid skall finnas någon form av skriftlig dokumentation för de beslut
som fattas med stöd av delegation.
Varje beslut ska innehålla uppgift om:




vem som beslutat
när beslutet tagits
vad beslutet avser

Alla beslut som fattas med stöd av delegation skall anmälas till bygg- och
miljönämnden i särskild ordning.
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1.4 Anmälan av delegationsbeslut
Bygg- och miljönämnden har det yttersta ansvaret för de uppgifter som ankommer på
bygg- och miljönämnden enligt kommunallagen och som överlämnats till nämnden av
kommunfullmäktige via reglemente. Beslut som fattas med stöd av delegation ska
därför anmälas till bygg- och miljönämnden. Anmälan har informations- och
kontrollsyfte.
Delegationsbeslut anmäls till bygg- och miljönämnden, senast en (1) månad efter det
att det aktuella beslutet har fattats, enligt följande rutin:
1. Delegaten ansvarar för att en lista upprättas med de beslut som delegaten är skyldig
att anmäla till bygg- och miljönämnden.
2. I listan anges delegatens namn och befattning, handläggare, datum för beslut,
diarienummer och vad beslutet avsett samt vilken punkt i delegationsordningen som
legat till grund för delegatens beslut. Vid upphandling anges även leverantören och
kontraktssumman.
3. Delegaten ansvarar för dels att listan och besluten (enligt punkten 1-2) skrivs ut,
skrivs under och lämnas till registrator.
Delegationsbesluten ska också återrapporteras till samhällsbyggnadschef.
4. Nämndsekreterare sammanställer listor från delegaterna och ser till att besluten
anmäls till nästkommande bygg- och miljönämnd.
Beslut vid förfall för ordinarie delegat
Beslut som fattas av någon annan vid förfall/frånvaro för ordinarie delegat skall tas in i
den ordinarie delegatens protokollsserie.

1.5 Allmänna delegeringsregler
Överordnad chef äger rätt att fatta beslut i samtliga ärenden som delegerats till
tjänsteman vid ordinarie delegats frånvaro, vid jäv eller om delegaten överlämnar
ärendet till denne. Den som förordnats som vikarie för viss tjänsteman inträder som
delegat istället för denne. Kommundirektören har rätt att fatta beslut istället för
samtliga tjänstemannadelegater.
Efter samråd innebär en skyldighet för delegaten att före beslut samråda med angiven
befattningshavare. Det behöver inte innebära att de är eniga utan att samråd har skett.
Om det istället står ”i samråd med” måste de vara överens.
Bygg- och miljönämnden får delegera sin beslutanderätt i ett visst ärende eller en
grupp av ärenden till en enskild ledamot, ersättare eller en anställd i kommunen. Det är
dock inte tillåtet att delegera till en uppdragstagare, konsult eller entreprenör.
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Delegering till en tjänsteman är alltid individuell, det går inte att delegera beslutanderätt
till en grupp personer.
Vid bygg- och miljönämndens ordförandes bortovaro inträder nämndens vice
ordförande in som delegat.

1.6 Begränsning av delegation
I de fall delegaten inom ramen för lämnad delegation har att fatta ett beslut av
principiell betydelse eller annars är av större vikt skall ärendet beslutas av bygg- och
miljönämnden. Samma gäller om det politiska momentet i ärendet kan antas vara stort.
Delegaten har att i dessa fall överlämna ärendet till bygg- och miljönämnden för
avgörande. Delegationen omfattar således inte denna typ av ärenden.
Medelstäckning för beslut
Innan ett beslut fattas är delegaten skyldig att kontrollera att planerat beslut ryms inom
ramen för egen budget, dvs. medelstäckning finns för avsett ändamål.
Jäv
För att förhindra jäv får delegat inte fatta beslut i sådana ärenden vari delegaten kan
anses jävig (se KL 6 kap. 28 § och 7 kap. 4 §). Beslut i ärende där delegat kan anses
jävig ska av delegaten hänskjutas till överordnad eller till bygg- och miljönämnden.
Vidaredelegation
Enligt kommunallagen är s.k. vidaredelegation tillåten. Detta innebär att miljöchef
respektive bygglovschef kan bemyndigas att uppdra åt någon annan att fatta beslut på
bygg- och miljönämndens vägnar. Vidaredelegation är dock bara tillåten i ett steg,
vilket innebär att den som mottar en vidaredelegation från miljöchef/bygglovschef inte
kan delegera beslutanderätten vidare.
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1.7 Bygg- och miljönämndens delegationsförteckning
I delegationsförteckningen förekommer följande beslutsfattare:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ordförande
Miljöchef
Bygglovschef
Miljöhandläggare (miljöinspektör, hälsoskyddsinspektör, livsmedelsinspektör)
Bygglovhandläggare (bygglovhandläggare/arkitekt, byggnadsinspektör )
Trafikingenjör
Bygglovassistent

A. Allmänna ärenden
Hänvisning
A1
A2

A3

A 4a

A 4b

A5

Kurser, konferenser, resor o dyl. för
nämndens förtroendevalda.
När kommunens krisbildningsorganisation
trätt i funktion, fatta nödvändiga beslut som
är så brådskande att nämndens avgörande
inte kan avvakta.
Sådana beslut skall anmälas vid nämndens
nästa sammanträde och innehålla en uppgift
om att ärendet var brådskande.
Övriga brådskande ärenden där nämndens
KL 6 kap 39 §
avgörande inte kan avvaktas.
Sådana beslut skall anmälas vid nämndens
nästa sammanträde och innehålla en uppgift
om att ärendet var brådskande.
Företräda och utfärda fullmakt att inom
nämndens förvaltningsområde bevaka
kommunens rätt inför domstol samt vid
förrättningar av olika slag
För nämndens räkning överklaga beslut till
överprövande myndighet när underliggande
beslut i BMN är fattat på delegation. Delegat
ska ha minst samma behörighetsnivå som
delegaten i underliggande beslut.
Beslut om att avge yttrande till högre instans

NYKVARNS KOMMUN
Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn
Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se

Delegat
Ordförande
Ordförande

Ordförande

Miljöchef
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Miljöchef
Bygglovschef
Miljöhandläggare
Bygglovhandläggare
Miljöchef
8

A6

Pröva att ett överklagande inkommit i rätt
tid samt avvisa en överklagandeskrivelse
som kommit för sent

FVL 24 §

A7

Rätta beslut som till följd av skrivfel,
räknefel eller annat sådant förbiseende
innehåller en uppenbar oriktighet.
Ansöka hos domstol om utdömande av vite
enligt 6 § lagen om viten (1985:206)

FVL 26§

A9

Besluta att inte lämna ut allmän handling
eller att lämna ut allmän handling med
förbehåll

2 kap. TF
(1949:105), 6
kap.
Offentlighets
och
sekretesslag
(2009:400)

A 10

Polis- och åtalsanmäla brott mot de
författningar som nämnden har att övervaka.
Beslut att begära polishandräckning för
28 kap 8§
utövande av offentlig kontroll eller
MB, 31§
verkställighet av beslut.
Strålskyddslag
en
Representation för nämndens räkning
Lämna yttrande för nämndens räkning i
5 kap 11 § p.4
arbetet med att ta fram detaljplaneprogram
PBL
och förslag till detaljplan

A8

A 11
A 12
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Bygglovhandläggare
Miljöchef
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med anledning av överklagande av beslut
som fattats på delegation.

Delegat i
ursprungsbeslut
Miljöchef
Bygglovschef
Bygglovhandläggare
Miljöhandläggare
Miljöchef
Bygglovchef

Miljöhandläggare
Bygglovshandläggare
Miljöhandläggare

Ordförande
Miljöhandläggare
Bygglovshandläggare
Trafikingenjör
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B. Ärenden inom Miljöbalkens och
Livsmedelslagens m.fl. områden
Allmänt

B1

B2
B3
B4

Lämna yttrande eller besluta om att
avstå från att lämna yttrande i ärenden
från statlig eller kommunal myndighet
som till exempel enkäter, statistik, ändringar
av lagtext med begränsad effekt.
Avge yttrande till överprövande myndighet i
överklagningsärenden och i övrigt till statlig
myndighet
Avge förslag till yttranden till överprövande
myndighet när jäv föreligger
Avge yttrande till polismyndigheten i frågor
om tillstånd och anmälan

Miljöhandläggare

Miljöhandläggare
26 kap 7 §
Miljöhandläggare i
Samverkansav annan kommun
tal
Miljöhandläggare

2 kap Miljöbalken

B5

Besluta i tillsynsärende gällande
tillämpningen av de allmänna
hänsynsreglerna.

2 kap. 2-9 §§,
26 kap. MB

Miljöhandläggare

6 kap. 4 §
tredje stycket

Miljöhandläggare

6 kap. 5 §

Miljöhandläggare

6 kap. 8 §
miljöbalken
och
7 § förordningen om
MKB

Miljöhandläggare

7 kap. MB

Miljöhandläggare

6 kap Miljöbalken

B6

B7

B8

Avge yttrande till länsstyrelsen i fråga om en
verksamhet eller åtgärd kan antas medföra
betydande miljöpåverkan.
Avge yttrande till länsstyrelsen vid
bedömning om en verksamhet eller åtgärd
kan antas medföra betydande miljöpåverkan
Avge yttrande över miljökonsekvensbeskrivning som inte kungörs tillsammans
med ansökan i mål eller ärende.

7 kap Miljöbalken

B9

Besluta i tillsynsärende gällande område som
kommunen skyddat enligt 7 kap miljöbalken
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8 kap Miljöbalken

B 10

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

8 kap. MB

Miljöhandläggare

9 kap 6 a-d, 7,
8, 10, 11,12,
14, 15§§
Kommunala
miljö- och
hälsoskyddsfö
reskrifter

Miljöhandläggare

9 kap Miljöbalken

B 11

B 12

Besluta om de förelägganden och förbud
samt vidta de åtgärder som behövs enligt
miljöbalken
Besluta i ärende enligt de lokala
hälsoskyddsföreskrifterna
För Nykvarns kommun

Miljöhandläggare

10 kap Miljöbalken

B 13

Besluta i tillsynsärende om avhjälpande av
föroreningsskada eller allvarlig miljöskada.

10 kap. 1-9
Miljöhandläggare
§§, 9 kap. MB,
26 § FMH

11 kap Miljöbalken

B 14

Yttrande till länsstyrelsen i ärenden om
anmälan av vattenverksamhet eller till
länsstyrelse eller mark- och miljödomstol i
ärende om tillstånd för markavvattning, 11
kap, 9a-b och 13§§ MB, 21§ FVV

11 kap, 13 §§
MB,
21 §
Förordning
om
vattenverksa
mhet
med
mera
(1998:1388)

Miljöhandläggare

12 kap 6§

Miljöhandläggare

12 kap. 10 §
MB

Miljöhandläggare

12 kap Miljöbalken

B 15
B 16

Besluta avge yttrande i ärende om anmälan
för samråd enligt 12 kap, 6 § MB.
Besluta om dispens från föreskrifter om
miljöhänsyn i jordbruket som
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36 § Statens
jordbruksverk
s
föreskrifter
och
allmänna råd
(SJVFS
2004:62)
om
miljöhänsyn
i jordbruket
vad
avser
växtnäring
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B 17

Jordbruksverket har meddelat.
Besluta om dispens vad gäller
försiktighetsmått vid spridning av gödsel,
som krav på nedmyllning, förbud för
spridning vintertid, frusen mark med mera.

Miljöhandläggare

14 kap Miljöbalken

B 18

Besluta i anmälnings-, tillstånds- och
dispensärende om spridning av kemiska
bekämpningsmedel.

B 19

Besluta i ärenden om tillstånd att
använda växtskyddsmedel utomhus
inom vattenskyddsområde.

B 20

Besluta om undantag gällande 1-3 §§
i föreskrifter om spridning av vissa
biocidprodukter.

B 21

Besluta i ärende om utrustning och
anläggningar som innehåller fluorerande
växthusgaser eller ozonnedbrytande
ämnen.
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2 kap. 39-41 § Miljöhandläggare
Förordning
(2014:425)
om
bekämpnings
medel
6 kap. 1 §
Miljöhandläggare
NFS (2015:2)
om spridning
och viss övrig
hantering av
växtskyddsme
del
4 kap. 4 §
Miljöhandläggare
NFS (2015:3)
om spridning
av
vissa
biocidprodukt
er
Förordningen
(2016:1128)
om
fluorerande
växthusgaser,

Miljöhandläggare

12

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

B 23

Besluta i ärenden om tillsyn över
kemiska produkter och biotekniska
organismer.

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

B 22

EGförordnin
gen
517/2014
18 §
förordningen
(2007:19) om
PCB med
mera
kap. 19 §
5-9, 2 kap.
31 § 5-6,
2 kap. 32-33
§§
Miljötillsynsfö
rordningen
(2011:13)

Miljöhandläggare

Miljöhandläggare

15 kap Miljöbalken

B 24

Besluta i ärende angående hushållsavfall,
industriavfall, producentansvar samt
hantering av avfall i övrigt.
Lämna yttrande till länsstyrelsen
angående auktorisation för bilskrotning

15 kap. MB

Miljöhandläggare

6§
Bilskrotningsf
örordningen
(2007:186)

Miljöhandläggare

22 kap. 25§

Miljöhandläggare

22 kap Miljöbalken

B 25

Besluta om villkor av mindre betydelse som
miljödomstol överlåtit åt
tillsynsmyndigheten att fastställa
26 kap Miljöbalken Tillsyn

B 26

Utföra tillsyn och meddela de förelägganden
och förbud som behövs i samband med
tillsynen vid de verksamheter där jäv
föreligger

B 27

Besluta om de förelägganden och förbud
som behövs i samband med tillsynen

B 28

Beslut att meddela föreläggande eller förbud
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26 kap 7 §
Miljöhandläggare i
26 kap. 9,19,
annan kommun
21, 22 §
Samverkansav
tal
26 kap. 9,19,
Miljöhandläggare
21, 22 §
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B 30

B 31

B 32

B 33

B 34

26 kap.14§

Ordförande

26 kap.13§

Miljöhandläggare

26 kap.15§

Miljöhandläggare

26 kap. 17 §
MB

Miljöchef

26 kap. 19 §
MB

Miljöhandläggare

26 kap. 22§

Miljöhandläggare

26 kap. 22§
26kap. 26§

Miljöhandläggare

27 kap. 1§

Miljöhandläggare
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B 29

med vite.
Vitesärenden som beslutats på delegation
ska särskilt redovisas för nämnden så att
grund till besluten framgår
Besluta att ålägga tidigare ägare eller
nyttjanderättshavare att lämna uppgift om ny
ägares eller nyttjanderättshavares namn och
adress
Besluta att sända föreläggande eller förbud,
som meddelats mot någon i egenskap av
ägare till fastighet m.m. till
inskrivningsmyndigheten för anteckning i
inskrivningsregistret
Besluta om att ansöka till
kronofogdemyndigheten
om verkställighet av ett föreläggande eller
förbud.
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.
Besluta att föreskriva att undersökning av
verksamhet och dess verkningar i stället ska
utföras av någon annan och utse någon att
göra sådan undersökning om kostnaden för
undersökningen inte överstiger 10 000
kronor
Bestämma att förena beslut om
undersökning med förbud att överlåta
berörd fastighet eller egendom till dess
undersökningen är slutförd
Bestämma att beslutet ska gälla omedelbart
även om det överklagas
27 kap Miljöbalken

B 35

Beslut om avgift enligt kommunens taxa
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B 37
B 38

Beslut om nedsättning av avgift eller i
enskilda fall efterskänkande av avgift enligt
kommunens taxa
Förordningen (1998:940) om avgifter
Bestämma att beslutet om avgift ska gälla
omedelbart även om det överklagas

27 kap. 1§

Miljöhandläggare

9 kap
5§

Miljöhandläggare

28 kap 8§ MB

Miljöhandläggare

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

B 36

28 kap Miljöbalken

B 39

Beslut att begära polishandräckning för
utövande av offentlig kontroll eller
verkställighet av beslut.
30 kap Miljöbalken

B 40

B 41

Beslut om miljösanktionsavgift upp till
10 000 kr.
Miljösanktionsärende som beslutats på
delegation ska särskilt redovisas för
nämnden så att grund till beslut framgår
Beslut om miljösanktionsavgift. över 10 000
kr Miljösanktionsärende som beslutats på
delegation ska särskilt redovisas för
nämnden så att grund till beslut framgår

Miljöhandläggare

Ordförande

Förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

B 42
B 43

B 44

B 45

Besluta i ärende om tillstånd att inrätta
avloppsanordning för vattentoalett
Avge yttrande till miljödomstol eller
länsstyrelse i den så kallade
kompletteringsremissen vid prövning av
ansökan om tillstånd till miljöfarlig
verksamhet
Avge yttrande till länsstyrelsen i
anmälningsärende angående mindre ändring
av tillståndspliktig verksamhet
Besluta om de förelägganden och förbud
som behövs i samband med
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12-20 §§

Miljöhandläggare

5, 6 §§

Miljöhandläggare

5, 21, 22,
26 §§

Miljöhandläggare

21,27,28,
38 §§

Miljöhandläggare

15
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anmälningsskyldighet enligt förordningen
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Tillstånds/dispensbeslut enligt lokala
föreskrifter

B 46

Besluta i ärende om tillstånd och anmälan
inom Malmsjöns vattenskyddsområde

B 47

Besluta i ärende om tillstånd/dispens enligt
Lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön för Nykvarns
kommun

7, 8, 10, 11,
17, 18, 20,
21 §§ i
Nykvarns
kommuns
skyddsföreskrifter för
Malmsjöåsens
vattenskyddsområde (fattade
med stöd av
7 kap
22 §)
Lokala
föreskrifter
för att
skydda
människors
hälsa och
miljö

Miljöhandläggare

NFS
2003:24 om
skydd mot
mark- och
vattenförore
ning
vid
lagring av
brandfarliga

Miljöhandläggare

Miljöhandläggare

Förordning om kemiska produkter och
biotekniska organismer (2014:425 )

B 48

Besluta i tillsynsärende om skydd mot
vattenförorening vid hantering av
brandfarliga vätskor
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Besluta i anmälnings- och tillsynsärende om
anläggningar som innehåller flourerade
växthusgaser.

B 50

Besluta i tillsynsärenden angående kemiska
produkter och biotekniska organismer i
övrigt där nämnden ansvarar för tillsynen.

2 kap. 19 § 59, 2 kap. 31 §
5-6 och 2 kap.
32-33 §§
Miljötillsynsfö
rordningen

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

B 49

vätskor
Förordninge Miljöhandläggare
n
(2016:1128)
om
flourerade
växthusgaser
Miljöhandläggare

Förordning (2013:413) om kosmetiska
produkter

B 51

Besluta i tillsynsärenden angående
kosmetiska produkter

Miljöhandläggare

Avfallsförordningen (2011:927)

B 52

B 53

Besluta i tillsynsärende om att kompostera
eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa
annat hushållsavfall än trädgårdsavfall
Besluta i ärende om tillstånd, dispens eller
undantag

B 54

Lämna yttrande till länsstyrelsen i
ärenden om tillstånd för eller anmälan
av yrkesmässig transport av avfall eller
farligt avfall.
C. Livsmedelsområdet

45§

Miljöhandläggare

Renhållnings Miljöhandläggare
föreskrifter
för
Nykvarns
Kommun
36 §
Miljöhandläggare
Avfallsföror
dningen
(2011:927)

Livsmedelslagen (2006:804)

C1

Utföra tillsyn och meddela de förelägganden 14 och 22 §§ Miljöhandläggare i
och förbud som behövs för efterlevnaden av Samverkans annan kommun
lagstiftningen vid de verksamheter där jäv
avtal
föreligger
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C2

C3

C4

C5
C6

Meddela de förelägganden och förbud som
behövs för efterlevnaden av lagstiftningen
Beslut om föreläggande och förbud förenat
med vite Vitesärenden som beslutats på
delegation ska särskilt redovisas för
nämnden så att grund till besluten framgår
Besluta om omhändertagande av vara samt
andra åtgärder under de villkor som
förutsätts i paragrafen

Beslut om rättelse på verksamhetsutövarens
bekostnad om denne inte fullgjort sina
skyldigheter
Beslut om att begära hjälp av
polismyndigheten för kontrollen
Förordna om att beslut ska gälla omedelbart
även om det överklagas

22 §

Miljöhandläggare

23 §

BMN

24 §,
EGförordni
ngen
882/2004
art. 18, art.
19.1 och
art. 19.2
26 §

Miljöhandläggare

27 §

Miljöhandläggare

33 §

Miljöhandläggare

8§

Miljöhandläggare

23 §

Miljöhandläggare

24 §

Miljöhandläggare

34 §

Miljöhandläggare

Art 6.2
EG-

Miljöhandläggare

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

C1

Miljöhandläggare

Livsmedelsförordningen (2006:804)

C7

C8
C9

C 10

Beslut om skyldighet för de som sysslar med
livsmedelsverksamhet att genomgå läkarundersökning
Prövning av godkännande och beslut om
registrering av livsmedelsanläggningar
Besluta om återkallande av godkännande av
livsmedelsanläggning eller tillfälligt
upphävande av godkännande av
livsmedelsanläggning
Beslut om krav på ersättning för kostnader
som uppkommer till följd av åtgärder enligt
24§ livsmedelslagen (2006:804)
Livsmedelshygienförordningen (EG) 852/2004

C 11

Beslut för registrering av
livsmedelsanläggning
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förordning
882/2004
art.
31.1,
23 § LF,
11-11a §§
LIVSFS
(2009:5)
Kontrollförordningen (EG) 882/2004 om
offentlig kontroll

C 12

C 13

C 14

C 15
C 16

Beslut om att omhänderta livsmedel eller
foder från tredjeländer som inte
överensstämmer med bestämmelserna i
foder- eller livsmedelslagstiftningen
Beslut om att omhänderta sändning i
avvaktan på destruktion eller vidta andra
lämpliga åtgärder som är nödvändiga för att
skydda människors och djurs hälsa
Beslut om att omhänderta en sändning till
dess kontrollmyndigheten erhållit resultat av
offentlig kontroll vid misstanke om
bristande efterlevnad m.m.
Beslut om avgift för livsmedelskontroll
Beslut om erforderliga åtgärder enligt
punkterna i artikeln Åtgärder vid bristande
efterlevnad

Art 19.1

Miljöhandläggare

Art 19.2

Miljöhandläggare

Art 18

Miljöhandläggare

Art 27
Art 54

Miljöhandläggare
Miljöhandläggare

3-6 §§

Miljöhandläggare

10 §

Miljöhandläggare

11 § samt art
28 EGförordning
882/2004
13-14 §§

Miljöhandläggare

Förordning (2006:1166) om avgifter för
offentlig kontroll av livsmedel

C 17
C 18
C 19

C 20

Beslut om klassning av livsmedelsanläggning
samt beslut om årlig kontrollavgift
Beslut om att sätta ned eller efterskänka
avgiften
Beslut om avgift för extra offentlig kontroll
som föranleds av bristande efterlevnad av
regelverket
Beslut om avgift för godkännande och
registrering
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19

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

18 §

Miljöhandläggare

5-6 §§

Miljöhandläggare

11 §

Miljöhandläggare

Kommunens
taxa inom
området
Kommunens
taxa inom
området

Miljöhandläggare

19 b §
Tobakslagen,
Kommunens
taxa
20 § andra
stycket.

Miljöhandläggare
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C 21

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

C 22

Beslut om klassning av foderföretagare och
företagare som befattar sig med animaliska
biprodukter samt beslut om årlig
kontrollavgift
Livsmedelsverkets föreskrifter om
dricksvatten SLVFS 2001:30

C 23

Fastställande av egenkontrollprogram samt
beslut om inskränkning av omfattningen av
utvidgad kontroll och provtagnings- och
analysfrekvens för normal kontroll
Taxa för livsmedels – och foderkontroll

C 24

Beslut om kontrolltid samt beslut om avgift

C 25

Beslut om nedsättning av avgift i enskilda
fall

Miljöhandläggare

D. Tobak och rökfria miljöer
Tobakslag (1993:581)

D1

Besluta att ta ut avgift enligt gällande taxa
för tillsyn av tobak.

D2

D3

Besluta om föreläggande eller förbud som
behövs för att lagen eller en föreskrift som
har meddelats med stöd av lagen ska följas.
Besluta om försäljningsförbud för tobak.

D4

Besluta att förena föreläggande eller förbud
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Miljöhandläggare

20 a §
Miljöhandläggare
TL (1993:581)
20 §
Miljöhandläggare
20

D6
D7
D8

D9

Besluta om förbud mot tobaksförsäljning i
högst sex månader
Besluta om omhändertagande och
destruktion av tobaksvara.
Begära att få de upplysningar, handlingar
och
liknande som behövs för myndighetens
tillsyn
Besluta att begära polishjälp för att få den
hjälp som behövs för tillämpningen av
tobakslagens 21 och 23 §§

E. Lag om handel med vissa receptfria
läkemedel (2009:730)
E1
Kontroll av efterlevnaden av denna lag och
av de föreskrifter som har meddelats i
anslutning till lagen.
E2
Begära in de upplysningar och handlingar
som behövs för kontrollen. Ger rätt till
tillträde till områden, lokaler och andra
utrymmen som används i samband med
detaljhandeln och hanteringen i övrigt av
läkemedel.
E3
Besluta om att rapportera brister till
Läkemedelsverket.

Tobakslagen
20 a §
Tobakslagen
20 a §
Tobakslagen
21 §
TL (1993:581)
22 §
Tobakslagen

Miljöhandläggare

23 b §
Tobakslagen,
9 kap 9 §

Miljöhandläggare

20 §

Miljöhandläggare

Miljöhandläggare
Miljöhandläggare
Miljöhandläggare

21 §

Miljöhandläggare

E4

21 §
Lagen om
receptfria
läkemedel
(2009:730)
23 §

Miljöhandläggare

F2

8 kap 10 §
Alkohollagen,
Kommunens
taxa
10 kap 15 §

Beslut om avgift och debitera avgift av den
som bedriver handel med vissa receptfria
läkemedel.
F. Alkohollagen (1994:1738)
F1
Besluta att ta ut avgift enligt gällande taxa
för tillsyn av detaljhandel med folköl

Begära att få de upplysningar, handlingar
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D5

med vite om högst 10 000 kr i varje enskilt
ärende
Meddela varning enligt tobakslagen

Miljöhandläggare

Miljöhandläggare
21

F5

Besluta om förbud gällande detaljhandel

F3

Avge yttrande till kommunal nämnd i frågor
om tillstånd till försäljning av alkoholhaltiga
drycker
G. Strålskyddsområdet
Strålskyddslag (1988:220)
Strålskyddsförordning (1988:293)
Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om
solarier (2008:36)
G1
Besluta att begära upplysningar eller
handlingar som behövs för sådan tillsyn
enligt strålskyddslagen som nämnden
ansvarar för
G2
Besluta i ärende om solarier inom nämndens
ansvarsområde
- med anledning av anmälan
av verksamhet i vilken
solarium upplåts till
allmänheten
- i övrigt
G3
Besluta om avgift enligt taxa för verksamhet
inom strålskyddslagens område

Alkohollagen
9 kap 9 §
Alkohollagen

Miljöhandläggare

9 kap 19 §
Alkohollagen
9 kap 19 §
Alkohollagen

Miljöhandläggare

F6

G4
G5

G6

Besluta om de förelägganden och förbud
som behövs i samband med tillsyn
Beslut att begära polishandräckning för
utövande av offentlig kontroll eller
verkställighet av beslut.
Besluta om de förelägganden som behövs i
samband med anmälan
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F4

och liknande som behövs för myndighetens
tillsyn
Besluta att begära polishjälp för att få den
hjälp som behövs för tillämpningen av
alkohollagens 13-15 §§
Meddela varning enligt alkohollagen

Miljöhandläggare
Miljöhandläggare

31 § SSL
16 § SSF

Miljöhandläggare

32 § SSL
16 § SSF
8 och 13 §§
SSMFS

Miljöhandläggare

16a §,
Kommunens
taxa
31, 32§§

Miljöhandläggare

31§ SSL

Miljöhandläggare

8 § SSMFS

Miljöhandläggare

Miljöhandläggare

22
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H. Ärenden inom plan- och bygglagen m.fl. lagar
Gemensamma bestämmelser för delegeringen

Delegeringen innefattar rätt
att om en ansökan om bygglov, marklov, rivningslov eller förhandsbesked är
ofullständig, förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom viss tid vid äventyr att
ansökan kan komma att avvisas eller att avgöras i befintligt skick (9 kap. 21 §
första stycket PBL)
att avvisa en ansökan som trots föreläggande enligt 9 kap. 22 § första stycket PBL
är så ofullständig att den inte kan prövas i sak (9 kap. 22 § andra stycket PBL) eller
avskriva en ansökan för det fall sökanden drar tillbaka sin ansökan eller det i
övrigt inte finns skäl att driva ärendet vidare.
att besluta om lov även om den sökta åtgärden avviker från detaljplan eller
områdesbestämmelser, inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap. 31c §
respektive 9 kap. 35 § andra stycket PBL
att besluta om rättelse/omprövning av beslut som delegaten fattat enligt de
förutsättningar som anges i 26 respektive 27 §§ förvaltningslagen
att avvisa överklagande av beslut som fattats av delegaten som kommit in för sent
enligt vad som anges i 24 § förvaltningslagen
att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av beslut som
delegaten själv fattat
Delegeringen avser inte befogenhet att avslå en framställning eller ansökan eller att
avgöra ärende som är av stor vikt eller har principiell betydelse.
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PBL 6 kap.

H1

Beslut att göra anmälan till
inskrivningsmyndigheten för
anteckning i fastighetsregistrets
allmänna del när fråga om
prövning enligt 6 kap. 5 § PBL har
väckts i byggnadsnämnden

6§

Samhällsbyggnadschef

2 § första stycket
1 och 2

Bygglovhandläggare

PBL 9 kap.

H2

Beslut om bygglov inom ramen för
de föreskrifter som anges i 9 kap.
30-32 §§ PBL i följande ärenden:
H 2a a)Nybyggnad av en- eller
tvåbostadshus utanför område
med detaljplan, inom ramen för de
villkor som bestämts i bindande
förhandsbesked
H 2b b) Nybyggnad eller tillbyggnad
inom detaljplan för handel, kontor,
hantverk eller industri med högst
2000 m2 bruttoarea
H 2c c) Nybyggnad inom detaljplan av
en- eller tvåbostadshus som inte
hänför sig till rad- eller
kedjehusbebyggelse
H 2d d) Tillbyggnad av en- eller
tvåbostadshus
H 2e e) Ny- eller tillbyggnad av
komplement-byggnad
H 2f f) Ny- eller tillbyggnad av kiosk,
transformatorstation,
avloppspumpstation eller därmed
jämförliga byggnader
H 2g g) Ta i anspråk eller inreda
byggnad helt eller delvis för
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Bygglovhandläggare

Bygglovhandläggare

Bygglovhandläggare

Bygglovhandläggare
Bygglovhandläggare
Bygglovhandläggare

2§
första stycket 3a)

Bygglovhandläggare

24

2 § första stycket
3b)

Bygglovhandläggare

2 § första stycket
3c) och 8 § första
stycket 2c)

Bygglovhandläggare

8§
första stycket 2b)

Bygglovhandläggare

2 § första stycket
1 och 2

Bygglovhandläggare

8 § första stycket
1 och 16 kap. 7 §
samt PBF 6 kap.
1-2 §§
8 § första stycket
1 och 16 kap. 7 §
samt PBF 6 kap.
3-4 §§
PBF 6 kap. 5 §
p.9-14

Bygglovhandläggare

H 2n n) uppförande eller tillbyggnad av
komplementbostadshus eller
komplementbyggnad (p. 9-10),
ändring av en komplementbyggnad
(p.11), tillbyggnad (p.12), byggande
av takkupor (p. 13), samt inredning
av ytterligare en bostad (p.14)
H 3 Beslut om rivningslov inom ramen 10 §
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väsentligen annat ändamål inom
område med detaljplan eller
områdesbestämmelser
H 2h h) Inredande av någon ytterligare
bostad eller någon ytterligare lokal
för handel, hantverk eller industri
H 2i i) Byte av färg, fasadbeklädnad,
taktäckningsmaterial eller andra
åtgärder som avsevärt påverkar
byggnadens yttre utseende
H 2j j) Ärende om att i område av
värdefull miljö underhålla ett
byggnadsverk eller ett
bebyggelseområde som avses i 8
kap. 13 § PBL i den utsträckning
som framgår av detaljplan eller
områdesbestämmelser
H 2k k) Ändring av gällande bygglov
inom ramen för tidigare medgiven
bruttoarea eller medgiven avvikelse
från detaljplan eller
områdesbestämmelser
H 2l l) Nybyggnad eller väsentlig
ändring av upplag eller
materialgårdar (p. 2) fasta cisterner
(p. 4), samt murar och plank (p. 7)
H
m) Uppsättande eller väsentlig
2m
ändring av skyltar eller
ljusanordningar

Bygglovhandläggare

Bygglovhandläggare

Bygglovhandläggare

25

H5
H6

H7

H8

H9

11-13 §§

Bygglovhandläggare

14 §

Bygglovhandläggare

19 §

Bygglovhandläggare

24 §

Samhällsbyggnadschef

27 §

Bygglovhandläggare

33 §

Bygglovhandläggare

PBF 6 kap. 10 §

Bygglovhandläggare
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H4

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
Beslut om marklov inom ramen
för föreskrifterna i 9 kap 35 § PBL
Bygglov för åtgärder som inte
kräver lov
Beslut om villkorsbesked inom
ramen för föreskrifterna i 9 kap 19
§
Beslut om att samordning med
miljönämnd enligt 9 kap.
24 § 1 st. ej ska ske, då särskilda
skäl för det föreligger.
Beslut om att förlänga
handläggningstiden för ärende
om lov eller förhandsbesked mer
än tio veckor utöver de
ursprungliga tio veckorna
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 10 kap.

H 10 Beslut att, om en anmälan av
anmälningspliktig åtgärd enligt 6
kap. 5 § PBF är ofullständig,
förelägga
sökanden att avhjälpa bristerna
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H 12

H 13

H 14

H 15

-

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

-

bestämma de villkor som
behövs för att få påbörja
åtgärden

-

bestämma villkor och
ungefärlig tidpunkt för
utstakning som behövs

-

bestämma de handlingar
som ska lämnas inför
beslut om slutbesked ge de
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4§

Bygglovhandläggare

13 §

Bygglovhandläggare

22 § 1 st 1

Bygglovhandläggare

22 § 1 st 2

Bygglovhandläggare

23-24 §§

Bygglovhandläggare
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H 11

inom viss tid vid äventyr att
anmälan kan komma att avvisas
eller att avgöras i befintligt skick
Beslut om att byggnadsverk får tas
i bruk utan att slutbesked lämnats.
Beslut att utse ny kontrollansvarig
om en kontrollansvarig har lämnat
sitt uppdrag
Beslut att ge startbesked om det
enligt 10 kap. 14 § inte behövs
något tekniskt samråd
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
Beslut att med startbesked
godkänna att en åtgärd får påbörjas
och att i startbeskedet

27

Bygglovhandläggare
Bygglovassistent

-

H 16

H 17

H 18
H 19

H 20

fastställa den
kontrollplan som
ska gälla för
åtgärd enligt 6
kap. 5 § p. 4
PBF samt
bestämma de
handlingar som
ska lämnas inför
beslut om
slutbesked ge de
upplysningar om
krav enligt annan
lagstiftning som
behövs
Beslut att utse ny kontrollansvarig
om en kontrollansvarig har lämnat
sitt uppdrag
Anmärkning i anslutning till
arbetsplats-besök/besiktning inom
ramen för nämndens tillsynsarbete
som innefattar för byggherren
bindande föreskrift. Föreläggande
med påföljd (vite eller åtgärd)
beslutas av nämnden
Beslut att det för rivningsåtgärder
inte behövs någon kontrollplan
Beslut om kompletterande villkor
för bygg- eller rivningsåtgärderna
eller för kontrollen
Beslut om slutbesked respektive
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upplysningar om krav
enligt annan lagstiftning
som behövs
H 15 Beslut att med startbesked
6 kap. 5 § p. 4
a)
godkänna att en åtgärd får påbörjas PBF
och att i startbeskedet
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13 §

Bygglovhandläggare

8§

Bygglovhandläggare

18 §

Bygglovhandläggare

29 §

Bygglovhandläggare

34-37 §§

Bygglovhandläggare

28
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om interimistiskt slutbesked enligt
föreskrifterna i 10 kap. 34-37 §§
PBL
PBL 11 kap.

H 21 Avge ingripandebesked inom
ramen för föreskrifterna
11 kap. 7 § PBL
H 22 Beslut att av polismyndigheten
begära det biträde som behövs för
tillträde enligt 11 kap. 8 § PBL

7§

Bygglovhandläggare

9§

H 23 Beslut om lovföreläggande om
lovpliktig åtgärd har vidtagits utan
lov, om det är sannolikt att lov kan
ges för åtgärden och delegaten har
befogenhet att besluta i lovärendet
H 24 Förelägga ägare av byggnadsverk
att inom viss tid ge synpunkter på
övervägt uppdrag åt sakkunnig att
utreda behovet av
underhållsåtgärder och vem som
ska betala kostnaderna för
uppdraget
H 25 Beslut om förbud mot fortsatt
arbete eller åtgärd, även förbud
som förenas med vite
H 26 Beslut om förbud mot användning
av byggnadsverk om
byggnadsverket har
säkerhetsbrister, även förbud som
förenas med vite
H 27 Beslut om förbud mot användning
av byggnadsverk, om det inte finns
förutsättningar för att ge
slutbesked
H 28 Besluta att utse annan

17 §

Samhällsbyggnadschef
Bygglovchef
Miljöchef
Miljöhandläggare
Bygglovhandläggare
Bygglovhandläggare

17 §

Bygglovhandläggare

30-32 §§

Bygglovhandläggare

33 § 1

Bygglovhandläggare

33 § 2

Bygglovhandläggare

34 §

Bygglovhandläggare
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funktionskontrollant inom ramen
för föreskrifterna i 11 kap. 34 §
PBL
H 29 Beslut att entlediga
35 §
kontrollansvarig inom ramen för
föreskrifterna i 10 kap. 11 och 11
kap. 35 §§ PBL och, efter förslag
av byggherren, besluta om en ny
kontrollansvarig
H 30 Beslut att ansöka om handräckning 39 §
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

Bygglovhandläggare

Bygglovhandläggare

PBL 12 kap.

H 31 Besluta om avgifter i enskilda
ärenden/fall med tillämpning av
kommunens plan- och bygglovtaxa

8-11
§§ och
kommunens
plan- och
bygglovtaxa

Bygglovhandläggare

PBF (8 kap. 8 §
och 5 kap. 9 §)

Bygglovhandläggare

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

Bygglovhandläggare

Plan- och byggförordningen m.m.

H 32 Beslut av om särskild besiktning av
hissar och andra motordrivna
anordningar
H 33 Beslut om längre
besiktningsintervall enligt 3 kap. 18
§ Beslut om anstånd med
besiktning enligt 3 kap. 19 §
Beslut om användningsförbud för
hissar och andra motordrivna
anordningar med tillämpning av
bestämmelserna i 3 kap. 4-5 §§
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H 34 Besluta om föreläggande (utan
vite) mot ägare till byggnader som
inte fullgör sina skyldigheter ifråga
om funktionskontroll av
ventilationssystem fullgör sina
skyldigheter
H 35 Beslut om senareläggning av
besiktningssynpunkt inom ramen
för föreskrifterna i 4 § (om det
finns särskilda skäl)

anordningar
PBF 5 kap. 1-7
§§ och kap. 3 §
(samt 11 kap. 1920 §§ PBL)

Bygglovhandläggare

Bygglovhandläggare
Boverkets
föreskrifter och
allmänna råd om
Funktionskontroll
av ventilationssystem, BFS
1991:36, 4 §

Boverkets byggregler, BFS 1993:57

H 36 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

BBR 1:22

Bygglovhandläggare

BFS 2010:28,
EKS 7, 2 §

Bygglovhandläggare

Boverkets föreskrifter 2008:8,
omtryck 2010:28, om tillämpning av
europeiska
konstruktionsstandarder
(eurokoder)

H 37 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
Lagen (2006:985) och om
energideklarationer
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LED 11 § första
stycket, 13 och
25 §§

Bygglovhandläggare

Rätt att vid samråd begära att
ärendet hänskjuts till
byggnadsnämnden för prövning.
Besluta att påkalla
fastighetsreglering som behövs för
att mark och vatten ska kunna
användas på ett ändamålsenligt sätt
Besluta att ansöka om
fastighetsbestämning

4 kap. 2525a §§

Samhällsbyggnadschef
Bygglovchef
Bygglovhandläggare

5 kap. 3 §
tredje stycket

Samhällsbyggnadschef
Bygglovchef
Bygglovhandläggare

BL 14 kap. 1 a §
första stycket 3-7

Godkännande av förrättning,
förrättningsbeslut eller
gränsutmärkning

15 kap. 11 §

Samhällsbyggnadschef
Bygglovchef
Bygglovhandläggare
Samhällsbyggnadschef
Bygglovchef
Bygglovhandläggare
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H 38 Beslut om föreläggande (utan vite)
som behövs enligt 25 § lagen om
energi-deklarationer för att
byggnadens ägare ska fullgöra sin
skyldighet
1. att, för byggnader med
luftkonditio-neringssystem enligt
10 § i lagen som inte ska
energideklareras, se till att systemet
regelbundet besiktigas på det sätt
som anges i 11 § första stycket i
lagen.
2. att den energideklaration som
senast har upprättats för
byggnaden är tillgänglig på väl
synlig plats enligt vad som anges i
13 § i lagen.
I. Fastighet, anläggning och
ledning
Fastighetsbildningslagen (1970:988)

I1

I2

I3
I4

Anläggningslagen (1973:1149)

I5

Företräda byggnadsnämnden vid
samråd med
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12, 23 §§

Samhällsbyggnadschef
Bygglovchef
Bygglovhandläggare
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I7

Godkännande av beslut eller
åtgärd

18 §
30 §
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I6

lantmäterimyndigheten
Rätt att påkalla förrättning

Samhällsbyggnadschef
Bygglovchef
Bygglovhandläggare
Samhällsbyggnadschef
Bygglovchef
Bygglovhandläggare

Ledningsrättslagen (1973:1144)

I8

Företräda byggnadsnämnden vid
samråd med
lantmäterimyndigheten
I9
Godkännande av beslut eller
åtgärd
J. Gaturenhållning, skyltning och
byggfelsförsäkring

21 §

Samhällsbyggnadschef
Bygglovchef
Bygglovhandläggare

28 §

Samhällsbyggnadschef
Bygglovhandläggare

LGS 5 §

Miljöhandläggare
Bygglovhandläggare

LGS 6,7 §§

Bygglovhandläggare

LGS 9 §

Bygglovhandläggare

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

J1

J2

J3

Tillstånd att sätta upp skyltar
varigenom allmänheten avvisas
från ett visst område som är av
betydelse för friluftslivet
Tillstånd att varaktigt sätta upp
tavla, skylt, inskrift eller därmed
jämförlig anordning för reklam,
propaganda eller liknande ändamål
utomhus utan tillstånd (förutsätter
delegation av beslutanderätten från
länsstyrelsen)
Besluta att avge yttrande till
länsstyrelsen
Medgivande att ha affisch eller
annan tillfällig anordning utomhus
för reklam, propaganda eller
liknande ändamål uppsatta mer än
fyra veckor (förutsätter
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delegation av beslutanderätten från
länsstyrelsen)
Besluta att avge yttrande till
länsstyrelsen
Lag (1993:320) om
byggfelsförsäkring m.m.

J5

Beslut om att byggfelsförsäkring
inte behövs
J6
Beslut om att färdigställandeskydd
inte behövs
K. Ärenden inom gata och trafik
K 1 Beslut om permanenta lokala
trafikföreskrifter som inte är av
principiell betydelse.
K 2 Godkännande av
trafikanordningsplan (TA-plan).
K 3 Beslut om tillfälliga lokala
trafikföreskrifter.
K 4 Beslut om dispens från lokala
trafikföreskrifter
K 5 Beslut om grävtillstånd
K 6 Beslut om flyttning av fordon
K 7 Besluta om parkeringsuppställning

LBFF 1 b §

Bygglovhandläggare

LBFF 14 §

Bygglovhandläggare

Trafikingenjör

Trafikingenjör

TRF 10,13 kap

Trafikingenjör
Trafikingenjör
Trafikingenjör
TrafikingenjörMiljöhandläggare
Trafikingenjör

Yttrande

K8

K9

Avge yttrande i frågor om
- Remisser lokala föreskrifter
från Länsstyrelsen
- Tillstånd och anmälan till
polismyndigheten vid
ansökan om nyttjande av
allmän plats.
Avge yttrande angående bred och
tung transport
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Trafikingenjör

Trafikingenjör
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