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Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd

Allmänna bestämmelser för delegeringen
Syftet med delegering av nämndens beslutanderätt är att avlasta nämnden vissa ärenden för att möjliggöra en effektivare kommunal förvaltning
med snabbare beslutsvägar och kortare handläggningstider.
Beslut som fattas med stöd av delegering från nämnden ska alltid anmälas på nämndens nästa sammanträde.
Nämnden kan när som helst återkalla eller ändra ett givet delegationsuppdrag (7 kap. 5 § KL). Delegationsrätten omfattar inte ärenden som är
av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Sådana ärenden ska av delegaten hänskjutas till nämnden för avgörande.
Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar rätt att besluta
•
•
•
•
•
•
•
•
•

att förena tillstånd/godkännande/dispenser/undantag med villkor,
att besluta vad som i övrigt ska gälla för beslut om tillstånd, godkännande, dispens eller undantag enligt vad som anges i särskilda
bestämmelser,
att meddela förelägganden eller förbud i tillsyns- och anmälningsärenden,
att lämna en anmälan eller ett klagomål utan åtgärd.
att om en ansökan eller anmälan är ofullständig, förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom viss tid annars kan ansökan komma att
avvisas, bristen avhjälps på sökandens bekostnad eller avgöras i befintligt skick
att besluta att avvisa en ansökan, när förutsättningar inte finns för att ta upp ärendet till behandling i sak,
att avskriva ett ärende från vidare handläggning (om en ansökan har återkallats eller frågan förfallit av annan anledning),
att besluta om rättelse/omprövning av beslut som delegaten fattat enligt de förutsättningar som anges i 36 respektive 37 §§
förvaltningslagen,
att avvisa överklagande av beslut som fattats av delegaten när överklagandet kommit in för sent enligt 45 § förvaltningslagen.

Delegationen förutsätter att delegaten känner att den har rätt kompetens för sakfrågan. Delegation till tjänsteman får, vid dennes frånvaro,
utövas av förordnad vikarie för denne eller överordnad chef. Delegation till chef får, vid dennes frånvaro, utövas av tillförordnad chef.

DELEGATIONSORDNING
Datum

Dnr

2020-12-10

2020-1454

4 (24)

Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd

Förkortningar
I denna delegationsordning används följande förkortningar:
AF

Avfallsförordningen (2011:927)

AL

Alkohollagen (2010:1622)

BBR

Boverkets Byggregler

BFS

Boverkets författningssamling

DF

Delgivningsförordningen (2011:154)

DL

Delgivningslagen (2010:1932)

F 2017/625

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och
djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr
999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429
och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG,
2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr
854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG
och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll)av den 29 april 2004 om offentlig kontroll av
produkter av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djur- hälsa och djurskydd

FF

Flyttning av fordon i vissa fall (1982:129)

FAM

Förordningen (2007:667) om allvarliga miljöskador

FAOKF

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

FAOKL

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

FAPT

Förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

FFAB

Förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter

FL

Förvaltningslagen (2017:900)

FMH

Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
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FMKB

Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

FMSA

Förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter

FFV

Förordningen (2016:1128) om florerade växthusgaser

FOZ

Förordningen (2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen

FOS

Förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

FVV

Förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter

KL

Kommunallagen (2017:725)

LFAB

Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

LIVSFS

Livsmedelsverkets författningssamling

LIVSFS 2005:10 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2005:10)
LIVSFS 2009:5 Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien, i lydelse enligt LIVSFS 2009:5
LMF

Livsmedelsförordningen (2006:813)

LML

Livsmedelslagen (2006:804)

MB

Miljöbalken (1998:808)

MTF

Miljötillsynsförordningen (2011:13)

MPF

Miljöprövningsförordningen (2013:251)

NFS 2003:24

Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24 om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor

NFS 2015:2

Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2015:2 om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel

OSL

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

PBF

Plan- och byggförordningen (2011:338)

PBL

Plan- och bygglagen (2010:900)

SFS

Svensk författningssamling

SLVFS

Livsmedelsverkets föreskrifter SLVFS 2001:30 om dricksvatten
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SSF

Strålskyddsförordningen (2018:506)

SSL
SSMFS
TF

Strålskyddslagen (2018:396)
Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar, SSMFS 2012:5
Tryckfrihetsförordningen (1949:105)

TL

Tobakslagen (2018:2088)

VL

Viteslagen (1985:206)

AH

Alkoholhandläggare

MoBC

Miljö- och byggchef, innefattar även biträdande Miljö- och byggchef

MBO

Miljö och byggnämndens ordförande, innefattar även miljö- och byggnämndens vice ordförande

Inspektör

Innefattar både miljö- och byggnadsinspektör

I hänvisning till lag- och förordningstext med mera används följande förkortningar:
kap.

Kapitel

st.

Stycke

p

Punkt
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Allmänna ärenden
Besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Beslut ska
alltid anmälas på nämndens nästa sammanträde

6 kap. 39 § KL

MBO

Besluta att avvisa en överklagandeskrivelse som inkommit för sent

45 § FL

Inspektör, MoBC

Besluta att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av beslut som fattas
med stöd av delegation

Inspektör, AH, MoBC

Besluta att överklaga beslut och domar

MBO, MoBC

Ansöka hos mark- och miljödomstol respektive förvaltningsrätten om utdömande av vite

21 kap. 1 § 3 st. 8 p MB
respektive 6 § Viteslagen

Inspektör, MoBC

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

6 kap. 15 § KL

MoBC

Besluta att inte lämna ut en allmän handling inom sitt sakområde

6 kap. 3 § OSL; 2 kap. 14-15 §§
TF

Alla

Besluta att delgivning i ett ärende ska ske genom kungörelsedelgivning

47-50 §§ DL,19-20 §§ DF

Inspektör, MoBC

Yttranden till Länsstyrelsen, Polisen, Räddningsförbundet m.fl. myndigheter eller
intresseorganisationer

MB, PBL, LL, AL m.fl.

MoBC, Inspektör
Planingenjör, AH
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Miljöbalkens område
Besluta i tillsynsärende gällande tillämpning av de allmänna hänsynsreglerna

2 kap. 2-9 §§, 26 kap. MB

Miljöinspektör, MoBC

6 kap. 4, 5, 8, 12-14 §§ MB, 8,
12 §§ FMKB

Miljöinspektör, MoBC,

Besluta i ärenden om anmälan och tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter eller om det annars
finns särskilda skäl för det

7 kap. 22 § MB

Miljöinspektör, MoBC

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

2 kap. 9 § MTF

Miljöinspektör, MoBC

Avge yttrande till länsstyrelse eller mark- och miljödomstol vid prövning av ansökan om
miljöfarlig verksamhet

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

Miljöinspektör MoBC

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

22 § och 26 § FMH

Miljöinspektör MoBC

Besluta i ärende om tillstånd och anmälningar gällande avloppsanläggningar.

13 § 1 st.1,2 och 2 st., 14 § FMH

Miljöinspektör

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

17 § 1 st. första meningen FMH

Miljöinspektör

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

38 § FMH

Miljöinspektör

Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag, 6 kap MB
Avge yttrande till verksamhetsutövare, Länsstyrelsen eller Mark- och Miljödomstolen eller annan
myndighet i tillstånds- och anmälningsärende samt MKB

Planingenjör

Skydd av områden, 7 kap. MB

Miljöfarligverksamhet och hälsoskyddstillsyn, 9 kap. MB
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Besluta i ärende om tillstånd att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser där tillstånd krävs enligt kommunens lokala föreskrifter

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

Miljöinspektör

Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan för att sprida naturligt gödsel, slam eller annan
orenlighet inom eller intill område med detaljplan där tillstånd eller anmälan krävs enligt
kommunens lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

9 kap. 12 § MB, 40 § 1st.2 FMH,
Lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön

Miljöinspektör

Besluta om dispens från vad som gäller enligt kommunens lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön, om det är uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och
hälsoskyddssynpunkt inte föreligger

Lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön

Miljöinspektör

Besluta om en verksamhet eller åtgärd som beskrivs i 2-32 kap miljöbalken och som är
anmälningspliktig. För sådana verksamheter och åtgärder anges uttrycket "anmälningsplikt C".

1 kap 10 § MPF

Miljöinspektör

Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av föroreningsskada eller allvarlig miljöskada

3 kap. 31 § 2-3 MTF, 10 kap. 14
§ MB, 18-21 §§ FAM

Miljöinspektör, MoBC

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

28 § FMH

Miljöinspektör, MoBC

11 kap. 9a-b & 13 §§ MB, 21 §
FVV

Miljöinspektör, MoBC

12 kap. 6 § MB

Miljöinspektör MoBC

Verksamheter som orsakar miljöskador, 10 kap. MB

Vattenverksamhet, 11 kap. MB
Yttrande till länsstyrelsen i ärende om anmälan av vattenverksamhet eller till länsstyrelse eller
mark- och miljödomstol i ärende om tillstånd för markavvattning

Jordbruk och annan verksamhet, 12 kap. MB
Yttrande i ärenden om anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § MB
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Kemiska produkter och biotekniska organismer, 14 kap. MB
Yttrande i ärende om dispens från förbud att sprida kemiska och biologiska bekämpningsmedel
över skogsmark

14 kap. 9 § 3 st. MB

Miljöinspektör

Besluta i ärende om tillstånd för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel

2 kap. 40 § SFS 2014:425

Miljöinspektör

Besluta i anmälningsärenden om yrkesmässig användning av växtskyddsmedel

2 kap. 41 § SFS 2014:425

Miljöinspektör

Besluta i ärende om tillstånd för yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel inom ett
vattenskyddsområde

6 kap. 1 § NFS 2015:2

Miljöinspektör

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

NFS 2003:24

Miljöinspektör

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

FFV & FOZ

Miljöinspektör

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

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

Miljöinspektör

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

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

Miljöinspektör

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

15 kap. 18 § 3 och 4 st. MB

Miljöinspektör

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

45 § AF

Miljöinspektör

Besluta om undantag vad avser latrin

Lokala renhållningsföreskrifter

Miljöinspektör

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

Lokala renhållningsföreskrifter

Miljöinspektör

Besluta om undantag vad avser egen behandling av hushållsavfall

Lokala renhållningsföreskrifter

Miljöinspektör

Avfall och producentansvar, 15 kap. MB
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Tillsyn, 26 kap. MB
Besluta om förelägganden eller förbud utan vite

26 kap. 9 § MB

Miljöinspektör

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

26 kap. 13 § MB

Miljöinspektör

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

26 kap. 15 § MB

Miljöinspektör

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

26 kap. 19 § 3 st. MB

Miljöinspektör

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

26 kap. 21 § MB

Miljöinspektör

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

26 kap. 22 § MB

Miljöinspektör

Besluta att föreskriva att undersökning av verksamhet och dess verksamhet i stället ska utföras
av någon annan och utse någon att göra sådan undersökning, om kostnaden för
undersökningen inte överstiger 10 000 kronor

26 kap. 22 § 1 st. MB

Miljöinspektör

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

26 kap. 22 § 3 st. MB

Miljöinspektör

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

26 kap. 26 § MB

Miljöinspektör

24 kap. 8 § MB

Miljöinspektör

Tillstånds giltighet, omprövning m.m., 24 kap. MB
Besluta att på ansökan av tillståndshavaren upphäva eller ändra bestämmelser och villkor i ett
tillståndsbeslut

DELEGATIONSORDNING
Datum

Dnr

2020-12-10

2020-1454

12 (24)

Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd
Avgifter, 27 kap. MB
Besluta om att påföra avgift för prövning och tillsyn enligt kommunens taxa om avgifter inom
miljöbalkens tillämpningsområde

27 kap. 1 § MB, Kommunens
taxa

Miljöinspektör, MoBC

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

Kommunens taxa

MoBC

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

9 kap. 5 § FAPT

Miljöinspektör, MoBC

28 kap. 1 och 8 §§ MB

Miljöinspektör, MoBC

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

8 kap. § 4 SSL

Miljöinspektör

Inom nämnden ansvarsområde besluta i ärende som solarier samt radonhalt i bostäder och
lokaler som allmänheten har tillträde till.

8 kap. 2 § SSL, 5 kap. 8 § och 8
kap. 2 § SSF, 10 & 19 §§
SSMFS 2012:5

Miljöinspektör

Besluta att ta ut avgift för tillsynsärende enligt strålskyddslagstiftningen

14 a § SSF, kommunens taxa

Miljöinspektör

Besluta om att flytta fordon

2 § SFS 1982:129

Miljöinspektör

Anmäla ägarbyte för fordon till Transportstyrelsen

6 § SFS 1982:129 och 10 kap. 1
§ SFS 2001:650

Miljöinspektör

Tillträde m.m., 28 kap. MB
Besluta att begära polishjälp för att få tillträde till fastigheter, byggnader, andra anläggningar
samt transportmedel för att myndighetens uppgifter ska kunna utföras

Strålskyddslagen

Flyttning av fordon
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Livsmedelsområdet
Livsmedelslagen (2006:804) och livsmedelsförordningen (2006:813)
Beslut att meddela förelägganden och förbud utan vite som behövs för efterlevnaden av
livsmedelslagen, de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som
kompletteras av lagen samt de beslut som meddelats med stöd EG-bestämmelserna

22 § LML

Miljöinspektör

Beslut avseende registrering av livsmedelsanläggning

23 § LML

Miljöinspektör

Besluta att ta hand om en vara samt – om förutsättningar för det föreligger – att låta förstöra varan
på ägarens bekostnad om varans värde kan antas understiga 5000 kronor

24 § 1 och 2 st. LML,34 § LMF

Miljöinspektör

Besluta att, om det inte finns särskilda skäl för något annat, på ägarens bekostnad låta förstöra
vara eller varor som omfattas av ett förbud enligt föreskrifter meddelade med stöd av 6 § 6 LL

24 § 3 st. LML, 34 § LMF

Miljöinspektör

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

27 § LML

Miljöinspektör

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

33 § LML

Miljöinspektör

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

8 § LMF

Miljöinspektör

Besluta om återkallande eller tillfälligt upphävande av godkännande av livsmedelsanläggning

24 § LMF

Miljöinspektör

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

26 § LML

Miljöinspektör

Besluta om åtgärder som behövs för att spåra smitta och undanröja risk för smittspridning efter
underrättelse från smittskyddsläkaren om att smitta sprids eller misstänks spridas genom livsmedel

25 LML

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

F 2017/625 Art 138 2 c

Miljöinspektör

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

F 2017/625 Art 138 2 d

Miljöinspektör

Besluta att aktören ska öka egenkontrollernas frekvens

F 2017/625 Art 138 2 e

Miljöinspektör

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

F 2017/625 Art 138 2 g

Miljöinspektör

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

F 2017/625 Art 138 2 h

Miljöinspektör

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

F 2017/625 Art 138 2 i

Miljöinspektör

Förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter
Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av livsmedelsföretag samt om årlig kontrollavgift

3-6 §§ FAOKL

Miljöinspektör

Besluta om avgift för godkännande och registrering

13-14 §§ FAOKL

Miljöinspektör

Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften

11 § FAOKL

MoBC

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

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

Miljöinspektör

Besluta om avgift för importkontroll

Förordning 2006:812 11-12 §§
el motsv. bestämmelser som
gäller efter den 14 december
2019

Miljöinspektör
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Lagen (2006:805) om foder och animaliska bioprodukter
Beslut att meddela förelägganden och förbud utan vite som behövs för efterlevnaden av lagen, de
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, de EU- och EG bestämmelser som kompletteras
av lagen samt de beslut som meddelats med stöd av EU- och EG-bestämmelserna

23 § LFAB, 12 § FFAB

Miljöinspektör

Besluta att ta hand om en vara samt – om förutsättningar för det föreligger – att låta förstöra varan
på ägarens bekostnad om varans värde kan antas understiga 5000 kronor

25 § LFAB

Miljöinspektör

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

27 § LFAB

Miljöinspektör

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

33 § LFAB

Miljöinspektör

Förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter
Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av foderföretagare och företagare som befattar sig
med animaliska biprodukter samt beslut om årlig kontrollavgift

3-6 §§ FAOKF

Miljöinspektör

Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften

11 § FAOKF

MoBC

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2005:10)
Besluta om fastställande av program för faroanalys enligt 2 c § samt undersökningsprogram och
dess parametrar, provtagningspunkter och frekvensen av normal respektive utvidgad
undersökning.

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

Miljöinspektör

Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften

11 § FAOKF, Kommunens taxa

MoBC

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

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

Miljöinspektör
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Smittskyddslagen (2004:168)
Tillsammans med myndigheter inom smittskydd, andra berörda myndigheter, läkare samt annan
hälso- och sjukvårdspersonal samverka för att förebygga och begränsa utbrott eller spridning av
smittsamma sjukdomar

1 kap § 10

Miljöinspektör

Den som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt läkare och andra som är
ansvariga inom hälso- och sjukvården skall lämna upplysningar till smittskyddsläkaren om denne
i ett enskilt fall begär det och behöver det för att kunna fullgöra sina uppgifter enligt denna lag.

6 kap 10 §

Miljöinspektör

Kontrollera efterlevnaden av denna lag och av de föreskrifter som har meddelats i anslutning till
lagen.

20 §

Miljöinspektör

Begära få de upplysningar och handlingar som behövs för kontrollen, rätt till tillträde till områden,
lokaler och andra utrymmen som används i samband med detaljhandeln och hanteringen i övrigt
av läkemedel. Rapportera brister i efterlevnaden av denna lag och av de föreskrifter som har
meddelats i anslutning till lagen till Läkemedelsverket.

21 §

Miljöinspektör

Beslut om avgift enligt kommunens taxa enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel

23 §

Miljöinspektör

Läkemedel
Lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
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Tobak
Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter
Besluta om försäljningstillstånd för tobaksförsäljning

5 kap. 3 §

Miljöinspektör, AH

Besluta om avgift enligt gällande taxa för tillsyn

8 kap. 2 §

Miljöinspektör, AH

Besluta om föreläggande eller förbud

7 kap. 9, 12 §§

Miljöinspektör, AH

Besluta om återkallelse av försäljningstillstånd för tobaksförsäljning

7 kap. 10 §

MBO

Besluta om försäljningsförbud vid försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

7 kap. 13 §

MBO

Besluta om varning

7 kap. 11, 13 §

Miljöinspektör, AH

Besluta om biträde av Polismyndigheten

7 kap. 19 §

Miljöinspektör, AH

Besluta om anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

5 kap. 15 §

Miljöinspektör, AH
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Alkohollagen (2010:1622)
Positiva beslut om stadigvarande tillstånd

8 kap 2 §

MBO

Beslut rörande tillfälligt tillstånd till allmänheten eller vid enstaka tillfälle eller tidsperiod

8 kap 2 §

AH

Besluta kryddning av snaps.

8 kap 3 §

AH

Besluta om cateringsverksamhet i befintligt stadigvarande tillstånd

AH

Besluta om minibar på hotell

8 kap 5 §

MBO

Besluta om provsmakning vid arrangemang riktade till allmänheten

8 kap 6 §

AH

Besluta om provsmakning vid tillverkningsstället av egenproducerade drycker

8 kap 7 §

AH

Ändra stadigvarande tillstånd, serveringsyta, ändring av lokal, uteservering eller dylikt

8 kap 14 §

AH

Ändra tidigare meddelat tillstånd inom och utöver normtiden.

8 kap 19 §

AH

Besluta om ansökan från konkursförvaltare med förtur.

9 kap 12 §

AH

Besluta om att meddela varning eller erinran

9 kap 17 §

AH

Besluta om förbud eller inskränkning av försäljning av alkoholdrycker för visst tillfälle

3 kap 10 § 2 st

MBO, AH

Besluta om att meddela varning till den som bedriver detaljhandel med eller servering av öl

9 kap 19 §

AH, Miljöinspektör

Begära biträde av polismyndighet.

9 kap 9 §

AH, Miljöinspektör

Lämna åtalsanmälan vid brott mot alkohollagen

9 kap 8 § AL, 6 § FL

AH, Miljöinspektör

Lämna åtalsanmälan vid övrig påvisad brottslighet i samband med tillsyn

9 kap 8 § AL, 6 § FL

AH, Miljöinspektör

Besluta om nedsättning av avgift.

9 kap 14 §

MobC

Godkännande av ändrad bolagsform och nya bolagsmän

8 kap 12 §

AH
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Plan- och byggverksamhet
PBL 5 kap. Detaljplaner och områdesbestämmelser
Beslut om överenskommelse med sökanden att planbesked får lämnas senare än inom fyra
månader

5 kap. 4 § PBL

Planingenjör, MoBC

Särskilt beslut om betydande miljöpåverkan i detaljplaneprocessen

5 kap. 11a § PBL

Planingenjör

9 kap. 2 § PBL

Bygginspektör

PBL 9 kap. Bygglov, rivningslov och marklov m.m
Beslut om bygglov inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap. 30-32 §§ PBL , där
sakägare inte haft invändningar, i följande ärenden:
Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus utanför område med detaljplan, som har ett giltigt
förhandsbesked
Ny-, om- och tillbyggnad av komplementbyggnad inom etablerad fastighet.
Ny-, om- och tillbyggnad av kiosk, transformatorstation, avloppspumpstation eller därmed
jämförliga byggnader samt plank och mur
Till- och ombyggnad av en- eller tvåbostadshus
Parkeringar
Planenliga byggnationer inom detaljplanelagt område samt vid byggnation som till liten del
avviker från detaljplan och där sakägare inte haft invändningar upp till:
-

Ny-, om eller tillbyggnad inom detaljplan för handel, kontor, hantverk eller industri med
högst 500 m2 bruttoarea
Ny, om eller tillbyggnad inom detaljplan av en-, två- eller flerbostadshus med högst fyra
lägenheter eller som inte hänför till rad- eller kedjehusbebyggelse
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Ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller delvis för väsentligen annat ändamål inom område
med detaljplan eller områdesbestämmelser

9 kap. 2 § 1 st. 3a) PBL

Bygginspektör

Inredande av någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller
industri

9 kap. 2 § 1 st. 3b) PBL

Bygginspektör

Byte av färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller andra åtgärder som avsevärt påverkar
byggnadens yttre utseende

9 kap. 2 § 1 st. 3c) och 8 § 1 st.
2c) PBL

Bygginspektör

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

9 kap. 8 § 1 st. 2b) PBL

Bygginspektör

Ändring av gällande bygglov inom ramen för tidigare medgiven bruttoarea eller medgiven
avvikelse från detaljplan eller områdesbestämmelser

9 kap. 2 § 1 st. 1 och 2 p PBL

Bygginspektör

Nybyggnad eller väsentlig ändring av upplag eller materialgårdar (2 p), fasta cisterner samt
murar och plank (7 p), parkeringsplatser (8 p)

9 kap. 8 § 1 st. 1 p och 16 kap. 7
§ PBL samt 6 kap. 1-2 §§ PBF

Bygginspektör

Uppsättande eller väsentlig ändring av skyltar eller ljusanordningar

9 kap.8 § 1 st. 1 p och 16 kap. 7
§ PBL samt 6 kap. 3-4 §§ PBL

Bygginspektör

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

9 kap 10 § PBL

Bygginspektör

Beslut om marklov inom ramen för föreskrifterna i 9 kap 35 §

9 kap. 11-13 §§ PBL

Bygginspektör

Bygglov för åtgärder som inte kräver lov

9 kap. 14 § PBL

Bygginspektör

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

9 kap. 19 § PBL

Bygginspektör

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

9 kap. 24 § PBL

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

9 kap. 27 § PBL

Bygginspektör

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

9 kap. 33 § PBL

Bygginspektör

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

6 kap, 10 § PBF

Bygginspektör

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

10 kap. 4 § PBL

Bygginspektör

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

10 kap. 13 § PBL

Bygginspektör

Beslut att ge startbesked om det enligt 10 kap. 14 § inte behövs något tekniskt samråd

10 kap. 22 § 1 st. 1 p PBL

Bygginspektör

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

10 kap. 22 § 1 st. 2 p PBL

Bygginspektör

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

10 kap. 23-24§§ PBL

Bygginspektör

Anmärkning i anslutning till arbetsplatsbesök/besiktning inom ramen för nämndens tillsynsarbete
som innefattar för byggherren bindande föreskrift. Föreläggande med åtgärd.

10 kap. 27 § och 11 kap. 8 §
PBL

Bygginspektör

Beslut att det för rivningsåtgärder inte behövs någon kontrollplan

10 kap. 18 § PBL

Bygginspektör

PBL 10 kap. Genomförande av bygg-, rivnings- och markåtgärder

-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 upplysningar om
krav enligt annan lagstiftning som behövs
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Beslut om kompletterande villkor för bygg- eller rivningsåtgärderna eller för kontrollen

10 kap. 29 § PBL

Bygginspektör

Beslut om slutbesked respektive om interimistiskt slutbesked enligt föreskrifterna i 10 kap. 34-37
§§ PBL

10 kap. 34-37 §§ PBL

Bygginspektör

Avge ingripandebesked inom ramen för föreskrifterna 11 kap. 7 § PBL

11 kap. 7 § PBL

Bygginspektör

Beslut att av polismyndigheten begära det biträde som behövs för tillträde enligt 11 kap. 8 § PBL

11 kap. 9 § PBL

Bygginspektör

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

11 kap. 17 § PBL

Bygginspektör

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

11 kap. 17 § PBL

Bygginspektör

Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd

11 kap. 30-32 §§ PBL

Bygginspektör

Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk om byggnadsverket har säkerhetsbrister

11 kap. 33 § 1 p PBL

Bygginspektör

Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk, om det inte finns förutsättningar för att ge
slutbesked

11 kap. 33 § 2 p PBL

Bygginspektör

Besluta att utse annan funktionskontrollant inom ramen för föreskrifterna i 11 kap. 34 § PBL

11 kap. 34 § PBL

Bygginspektör

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

11 kap. 35 § PBL

Bygginspektör

Beslut att ansöka om handräckning hos kronofogdemyndigheten för tillträde enligt 11 kap. 8 §
eller när någon har underlåtit att utföra arbete eller vidta en åtgärd som

11 kap. 39 § PBL

Bygginspektör

PBL 11 kap. Tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder

har förelagts honom eller henne enligt 10 kap. 19, 21 eller 22 §§ PBL
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PBL 12 kap. Byggnadsnämnden
Besluta om avgifter i enskilda ärenden/fall med tillämpning av kommunens plan-och
bygglovstaxa
Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften

12 kap.8-11 §§ PBL &
kommunens plan- och
bygglovstaxa

Bygginspektör, MoBC

Kommunens taxa

MoBC

Beslut av om särskild besiktning av hissar och andra motordrivna anordningar

8 kap. 8 §, 5 kap. 9 § PBF

Bygginspektör

Beslut om längre besiktningsintervall enligt 3 kap. 18 §

Boverkets föreskrifter och allmänna
råd (BFS 1994:25 H 1

Bygginspektör

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 §§

med ändringar omtryckt i BFS
2006:26 H 10) om

Plan-, och byggförordningen med mera

hissar och vissa andra motordrivna
anordningar
Besluta om föreläggande (utan vite)mot ägare till byggnader som inte fullgör sina skyldigheter
ifråga om funktionskontroll av ventilationssystem

5 kap. 1-7 §§ PBF och kap. 3 §, 11
kap. 19-20 §§ PBL

Bygginspektör

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

Boverkets föreskrifter och allmänna
råd (2011:16 OVK 1) om

Bygginspektör

Funktionskontroll av
ventilationssystem och certifiering
av sakkunniga Funktionskontrollanter, 4 §
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BFS 2011:6, Boverkets byggregler
Beslut att medge mindre avvikelser från föreskrifterna

1:21

Bygginspektör

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

5§

Inspektör

Besluta om att förelägga eller meddela förbud i enskilda fall i syfte att lagen eller föreskrifter
meddelade med stöd av lagen skall efterlevas

12 §

Inspektör

3§

Bygginspektör, MoBC

Lagen (1988:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning

Lagen (2014:227) om färdigställandeskydd
Besluta om att färdigställandeskydd inte behövs

