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Vad är delegering?
Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person, eller från en person till en annan. Grunden i en
kommun är att det är det direktvalda fullmäktige som är den beslutande församlingen. Av praktiska skäl väljer fullmäktige att flytta över stora delar av
beslutanderätten till nämnderna. Nämnderna kan sedan i sin tur ofta delegera beslutanderätt till sina utskott, till ordföranden eller till en tjänsteman.
Nämnderna beslutar också i frågor som rör förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller andra författningar ska ha hand om.
Det är viktigt att tänka på att den som har fått beslutanderätt i ett ärende ska ha insikt om vad beslutsbefogenheterna innebär och kompetens att fatta
beslut. Delegaten ska också alltid se till att eventuella ekonomiska konsekvenser av besluten är täckta i budgeten.
I denna delegeringsordning används följande förkortningar:
AL
ANL
BAB
BBR
BFS (2010:28)
BFS (2011:12)
BFS (2011:16)
BFS (2011:5) –ALM 2
BFS (2011:13)
FAM
FAOKL
FAOKF
FAPT
FBL
FL
FMBK
FMH
FOS

Alkohollagen (2010:1622)
Anläggningslag (1973:1149)
Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
Boverkets byggregler (2011:6)
Boverkets föreskrifter om ändring i boverkets föreskrifter och allmänna råd (2008:8) om tillämpning av Europeiska konstruktionsstandarder.
Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna
Anordningar.
Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:16) om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga.
Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader.
Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser.
Förordning (2007:667) om allvarliga miljöskador
Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter
Förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter
Förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Fastighetsbildningslag (1970:988)
Förvaltningslag (2017:900)
Förordning (1998:950) om miljökonsekvensbeskrivningar
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken
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FVV
KL
LBEV
LF
LFAB
LFF
LGS
LL
LTLP
MB
MSBFS 2018:3
NFS 2017:5
OSL
PBL
PBF
SFS (2010:1075)
SFS (2009:730)
SFS (2006:378)
TF
TFSF
TSFS

Förordning (1998:1252) om vattenverksamhet m.m.
Kommunallag (2017:225)
Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
Livsmedelsförordningen (2006:813)
Lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter
Lag (2014:227) om färdigställandeskydd
Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
Ledningsrättslag (1973:1144)
Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088)
Miljöbalk (1998:808)
MSBFS 2018:3 föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor.
Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor
(NFS 2017:5)
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
Plan- och bygglag (2010:900)
Plan- och byggförordning (2011:338)
Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor
Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
Lag (2006:378) om lägenhetsregister
Trafikförordning (1998:1276)
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lokala trafikföreskrifter m.m. (2015:60)
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
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A ALLMÄNT
Nr
Ärendetyp
A1

Allmänna förutsättningar

A 1.1

Delegater

Lagrum

Delegat

Beslut som är delegerat till handläggare på förvaltningen får även fattas av miljö- och
byggchef.
Beslut som är delegerat till miljö- och byggnämndens ordförande får vid dennes frånvaro
fattas av 1:e eller 2:e vice ordförande.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott, tre ledamöter. Beslut som delegerats av miljö- och
byggnämnden till utsedd delegat kan även fattas av miljö- och byggnämndens arbetsutskott.
Med miljö- och hälsoskyddsinspektör, klimatstrateg, bygghandläggare och byggingenjör
menas den handläggare som har kompetens inom respektive tillsyns/kontroll område.

A 1.2

Med handläggare för trafikärenden menas i Forshaga kommun teknisk chef, planeringsingenjör och gatuingenjör på kommunteknik, och i Munkfors kommun driftsingenjör på tekniska avdelningen, samt för parkeringstillstånd och bostadsanpassningsärenden handläggare
på miljö- och byggförvaltningen.
Delegeringsförbud
Ärenden av större vikt eller av principiell beskaffenhet får inte delegeras utan är förbehållna nämnden i sin helhet. Nämnden får inte delegera beslutanderätten i följande slag av
ärenden:
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 lämnats över till nämnden, eller
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

6 kap. 38 § KL
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Nr

Ärendetyp

A 1.3

Delegeringens omfattning
Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att:
a) Överklaga beslut och domar som innefattar ändring av delegatens beslut.
b) Avge yttrande till annan tillsynsmyndighet när yttrande begärs.
c) Avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av delegationsbeslut.
d) Sätta ned eller efterskänka avgift enligt kommunens taxor för miljö- och byggnämndens
verksamhet.
Rätt att besluta om tillstånd/dispens i en viss ärendegrupp omfattar också rätt att upphäva
eller
ändra bestämmelser och villkor i ett tillståndsbeslut, efter ansökan av tillståndshavaren.

A 1.4

A 1.5

Lagrum

Rätt att besluta i tillsynsärenden i en viss ärendegrupp omfattar också rätt att:
a) Lämna klagomål utan åtgärd.
b) Meddela föreläggande, sanktioner och förbud.
c) Ålägga tidigare ägare eller nyttjanderättshavare att lämna uppgift om ny ägares eller
nyttjanderättshavares namn och adress.
d) Sända föreläggande eller förbud, som meddelats mot någon i egenskap av ägare till fastighet m.m., till inskrivningsmyndigheten för anteckning i inskrivningsregistret.
f) Begära hjälp av polismyndigheten för att få tillträde till fastigheter, byggnader, andra
anläggningar samt transportmedel och att där utföra undersökningar och andra åtgärder.
g) Ansöka hos domstol om utdömande av vite.
Anmälan av beslut
Delegationsbeslut skall upptas på en förteckning som skall anmälas vid miljö- och byggnämndens nästkommande sammanträde.

Delegat

6 § Lag (1985:206)
om viten

Vidaredelegering
Nämnden/arbetsutskottet kan vidaredelegera beslut i visst ärende till tjänsteman.
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Nr
A2

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

45 § FL

Delegaten i respektive
ärende
Miljö- och byggchef

Allmän myndighetsutövning
Besluta om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om det har kommit in för sent ska myndigheten besluta att överklagandet inte får tas upp till prövning (avvisning).
Besluta att avslå en begäran om utlämnande av handling eller uppställande av förbehåll vid
utlämnande av handling.

6, 10, 12 kap. OSL

Utfärda fullmakt till anställd inom kommunen att i särskilt fall föra nämndens talan.

Ordförande

Framställning till och yttrande över remisser från lantmäteriet angående fastighetsbildning,
områdesbestämmelser, detaljplaner och fastighetsplaner.
Avge yttrande i enklare ärenden och om fastställd remisstid inte medger att yttrandet behandlas av miljö- och byggnämnden utan extra sammanträde.

Miljö- och byggchef

Avge yttrande med anledning av överklagande över beslut som fattas med stöd av delegation.

Delegaten i respektive
ärende

Ändring av överklagat beslut eller föreläggande.

Delegaten i respektive
ärende
Handläggare i respektive
ärende

Miljö- och byggchef

Undertecknande av mottagningsbevis och delgivningar.
A3

Brådskande ärenden
Besluta i följande ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas:
Överklaga beslut och domar som innefattar ändring av nämndens beslut eller avge yttranden inom föreskrivna tidsfrister.
Förordna om rättelse på den ansvariges bekostnad att gälla omedelbart även om beslutet
överklagas.
Ansöka om verkställighet eller särskild handräckning

Ordförande
26 kap. 18 § MB

Ordförande

26 kap. 17 § MB

Miljö- och byggchef

Besluta om förelägganden och förbud med vite.

Ordförande
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Nr
A4

A5

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Upphandling och avtal
Upphandling vid enstaka tillfällen till ett värde av högst 200 000 kr (inkl. serviceavtal)

Miljö- och byggchef

Ingå avtal för nämndens räkning.

Miljö- och byggchef

Personalärenden
Förtroendevaldas deltagande i kurser, konferenser m.m.

Ordförande

Anställning av personal

Miljö- och byggchef

Bevilja semesterledighet, avbrytande av semester, kompensationsledighet m.m.

Miljö- och byggchef

Ledighet enligt lag och avtal och förmåner vid sådan ledighet

Miljö- och byggchef

Ledighet utan lön för enskild angelägenhet upp till 6 månader

Miljö- och byggchef

Förkortad uppsägningstid

Miljö- och byggchef

Utfärda anställningsbetyg och intyg

Miljö- och byggchef

MBL-förhandling

Miljö- och byggchef

Förbud mot att utöva bisyssla

Ordförande

Omplacering, förflyttning

Miljö- och byggchef

Disciplinåtgärd

Miljö- och byggchef

Avtal med arbetstagare att nyttja eget fordon i tjänsten

Miljö- och byggchef

Anställdas deltagande i kurser

Miljö- och byggchef
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B BYGGÄRENDEN
Nr
Ärendetyp
B1

Lagrum

Delegat

Allmänt
Miljö- och byggnämnden beslutar att i nedan redovisade ärenden/ärendegrupper uppdra beslutanderätten till där angivna delegater.
Beslut som fattas med stöd av delegering från nämnden ska anmälas via nästkommande
nämndsammanträde.

6 kap. 37 § KL
12 kap. 6 § PBL

Delegeringen innefattar rätt:
1. 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

Byggingenjör
Bygghandläggare

2. 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

Byggingenjör
Bygghandläggare

3. att besluta om lov även om den sökta åtgärden avviker från detaljplanen eller områdesbestämmelser, inom ramen för de föreskrifter som anges i PBL.

9 kap. 31c § och 31c
§ PBL
9 kap. 35 § andra
stycket PBL
36 - 39 §§ FL

Byggingenjör
Bygghandläggare

4. att besluta om rättelse/omprövning av beslut som delegaten fattat.
Delegeringen avser inte befogenhet att besluta i ärenden som är av stor vikt eller har principiell betydelse.
I den mån beslutanderätt delegerats till förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde,
får förvaltningschefen vidaredelegera beslutanderätten till annan anställd i kommunen. Beslut
som fattas med stöd av vidaredelegation från förvaltningschefen ska anmälas tillbaka till förvaltningschefen.

Byggingenjör
Bygghandläggare

6 kap. 38 § KL
6 kap 37 § KL

10
Antagen i miljö- och byggnämnden 2020-01-27, § 8, Dnr M-2020-39

Nr

Ärendetyp

B2

Plan- och bygglag (2010:900)

B 2.1

Detaljplaner och områdesbestämmelser, PBL 5 kap.
Beslut under pågående detaljplaneprocess enligt 5 kap. PBL, såsom beslut om samråd, beslut
om granskning och beslut om godkännande efter granskning och skicka planen vidare till kommunfullmäktige för antagande.
Detaljplaner och områdesbestämmelser, PBL 6 kap.
Beslut att göra anmälan till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets allmänna del när fråga om prövning enligt 6 kap. 5 § PBL har väckts i byggnämnden.
Bygglov, rivningslov och marklov mm, PBL 9 kap.

B 2.2
B 2.3

Beslut om bygglov inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap. 30-32 §§ PBL i följande
ärenden:
a) Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus utanför område med detaljplan, inom ramen för de
villkor som bestämts i bindande förhandsbesked
c) Nybyggnad inom detaljplan av en- eller tvåbostadshus
d) Tillbyggnad av bostadshus
e) Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad med en byggnadsarea sammanlagt ej överstigande 200 m2 bruttoarea
f) Ny- eller tillbyggnad av kiosk, transformatorstation, avloppspumpstation eller därmed jämförliga byggnader med en bruttoarea sammanlagt ej överstigande 100 m2 bruttoarea
g) Ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller delvis för väsentligen annat ändamål inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.
h) Inredande av någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk
eller industri.
i) Byte av färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller andra åtgärder som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende.
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.
k) Ärenden där åtgärd inom område av värdefull miljö underhålla ett byggnadsverk eller ett
bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 § PBL i utsträckning som avviker från detaljplan eller
områdesbestämmelser.

Lagrum

Delegat

5 kap PBL

Arbetsutskott

6 kap. 5-6 §§ PBL

Miljö- och byggchef

9 kap. 2 § första
stycket 1 och 2 PBL
9 kap. 30-32 §§ PBL

Byggingenjör
Bygghandläggare

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

Byggingenjör
Bygghandläggare
Byggingenjör
Bygghandläggare
Byggingenjör
Bygghandläggare
Byggingenjör
Bygghandläggare
Arbetsutskott

11
Antagen i miljö- och byggnämnden 2020-01-27, § 8, Dnr M-2020-39

Nr

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

l) Nybyggnad eller väsentlig ändring av upplag eller materialgårdar (p. 2) fasta cisterner med
en största volym av 10 m3 (p. 4), samt murar och plank (p. 7) och parkeringsplatser (p. 8),
transformatorstationer (p. 10).

9 kap. 8 § första
stycket 1 PBL
16 kap. 7 § PBL
6 kap. 1-2 §§ PBF
9 kap. 8 § första
stycket 1 PBL
16 kap. 7 § PBL
6 kap. 3-4 §§ PBF
9 kap. 10 § PBL
9 kap. 34 § PBL

Byggingenjör
Bygghandläggare

m) Uppsättande eller väsentlig ändring av skyltar eller ljusanordningar.

n) 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.
- Rivning av byggnad som ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt
har större värde eller som kräver beslut enligt annan författning.
o) Beslut om marklov inom ramen för föreskrifterna i 9 kap. 35 § PBL.

Byggingenjör
Bygghandläggare
Byggingenjör
Bygghandläggare
Arbetsutskott

p) Bygglov för åtgärder som inte kräver lov.

9 kap. 11-13 §§ PBL
9 kap. 35 § PBL
9 kap. 14 § PBL

q) Beslut om villkorsbesked inom ramen för föreskrifterna i 9 kap. 19 § PBL.

9 kap. 19 § PBL

r) Beslut om att samordning med miljönämnd enligt 9 kap. 24 § ej ska ske, om särskilda skäl
föreligger.

9 kap. 24 § PBL

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

9 kap. 27 § PBL

Byggingenjör
Bygghandläggare

t) Beslut om bygglov kan ges för en åtgärd som innebär liten avvikelse från en detaljplan eller
områdesbestämmelser.
u) Beslut om bygglov kan ges för en åtgärd som innebär en avvikelse från en detaljplan.

9 kap. 31b § PBL

v) 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

Byggingenjör
Bygghandläggare
Byggingenjör
Bygghandläggare
Byggingenjör
Bygghandläggare

9 kap. 31c § PBL

Byggingenjör
Bygghandläggare
Byggingenjör
Bygghandläggare
Byggingenjör
Bygghandläggare
Byggingenjör
Bygghandläggare
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Nr
B 2.4

Nr

w) Beslut i ärenden om förhandsbesked inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap. 17 §
PBL.

9 kap. 17 § PBL

Arbetsutskott

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

10 kap. 4 § PBL

Byggingenjör
Bygghandläggare
Byggingenjör
Bygghandläggare
Byggingenjör
Bygghandläggare
Byggingenjör
Bygghandläggare

Genomförandet av bygg-, rivnings- och markåtgärder, PBL 10 kap.
Beslut om att byggnadsverk får tas i bruk utan att slutbesked lämnats.
Beslut att utse ny kontrollansvarig om en kontrollansvarig har lämnat sitt uppdrag.

10 kap. 13 § PBL

Beslut att det för rivningsåtgärder inte behövs någon kontrollplan.

10 kap. 18 § PBL

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.

10 kap. 22 § första
stycket 1 och 2 PBL

Beslut att med startbesked godkänna att en åtgärd får påbörjas och att i startbeskedet:
- fastställa den kontrollplan som ska gälla med uppgift om vem eller vilka som är sakkunniga
eller kontrollansvariga
- bestämma de villkor som behövs för att få påbörja åtgärden
- bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning som behövs
- bestämma de handlingar som ska lämnas inför beslut om slutbesked ge de upplysningar om
krav enligt annan lagstiftning som behövs.

10 kap. 23-24 §§ PBL

Byggingenjör
Bygghandläggare

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

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

10 kap. 27 § och 11
kap. 8 § PBL

Byggingenjör
Bygghandläggare

Beslut om kompletterande villkor för bygg- eller rivningsåtgärderna eller för kontrollen.

10 kap. 29 § PBL

Byggingenjör
Bygghandläggare
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B 2.5

Nr

Beslut om slutbesked respektive om interimistiskt slutbesked enligt föreskrifterna i 10 kap. 3437 §§ PBL.
Tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder, PBL 11 kap.

10 kap. 34-37 §§ PBL

Byggingenjör
Bygghandläggare

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

11 kap. 7 § PBL

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

11 kap. 8-9 §§ PBL

Byggingenjör
Bygghandläggare
Byggingenjör
Bygghandläggare

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.
Förelägga ägare av byggnadsverk att inom en vidd 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

Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd, även förbud som förenas med vite (ej överstigande 10 000 kr).

11 kap. 30-32 §§ PBL

Miljö- och byggchef

Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk om byggnadsverket har säkerhetsbrister,
även förbud som förenas med vite (ej överstigande 10 000 kr)
Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk, om det inte finns förutsättningar för att ge
slutbesked.

11 kap. 33 § PBL

Miljö- och byggchef

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

11 kap. 34 § PBL

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

Byggingenjör
Bygghandläggare
Byggingenjör
Bygghandläggare

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Beslut att ansöka om handräckning hos kronofogdemyndigheten för tillträde enligt 11 kap. 8 §
eller när någon har underlåtit att utföra arbete eller vidta en åtgärd som har förelagts honom
eller henne enligt 10 kap. 19, 21 eller 22 §§ PBL.

11 kap. 39 § PBL

Byggingenjör
Bygghandläggare

11 kap. 18 § PBL

Byggingenjör
Bygghandläggare
Byggingenjör
Bygghandläggare

14
Antagen i miljö- och byggnämnden 2020-01-27, § 8, Dnr M-2020-39

B 2.6

Byggnadsnämnden, PBL 12 kap.
Besluta om avgifter i enskilda ärenden/fall med tillämpning av kommunens plan- och bygglovstaxa.

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

Byggingenjör
Bygghandläggare

3 § LFF

Byggingenjör
Bygghandläggare

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

6 kap. 5 § PBF
9 kap. 45-46 §§ PBL

Byggingenjör
Bygghandläggare

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

8 kap. 8 § och 5 kap.
9 § PBF
5 kap. 1-7 §§ PBF
11 kap. 19-20 §§ PBL

Byggingenjör
Bygghandläggare
Byggingenjör
Bygghandläggare

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

1 kap. 22 § BBR

Byggingenjör
Bygghandläggare

B3

Speciallagstiftning inom byggområdet

B 3.1

Färdigställandeskydd, Lag (2014:227) om färdigställandeskydd, LFF
Pröva behov av färdigställandeskydd.

B 3.2

Nr
B 3.3

Besiktningar och förelägganden, Plan- och byggförordning (2011:338), PBF

Boverkets byggregler (2011:6) BBR
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.
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B 3.4

Fastighetsbildning

B 3.4.1

Fastighetsbildningslagen (1970:988) FBL
Rätt att påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten ska kunna användas för
bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt.
Rätt att påkalla fastighetsbestämning såvitt gäller område med detaljplan eller områdesbestämmelser eller område beträffande vilket fråga väckts om upprättande av sådan plan eller
bestämmelser
Rätt att vid samråd begära att ärendet hänskjuts till byggnadsnämnden för prövning.

5 kap. 3 § tredje
stycket FBL
14 kap. 1a § punkt 4
FBL

Byggingenjör
Bygghandläggare
Byggingenjör
Bygghandläggare

4 kap. 25-25a §§ FBL

Besluta om att ansöka om fastighetsbestämning.

14 kap. 1a § första
stycket 3-7 FBL
15 kap. 11 § FBL

Byggingenjör
Bygghandläggare
Miljö- och byggchef

Godkännande av förrättning, förrättningsbeslut eller gränsutmärkning.
B 3.4.2

B 3.4.3

Nr
B 3.5

Miljö- och byggchef

Förrättningar mm, Anläggningslagen (1973:1149) AL
Företräda miljö- och byggnämnden vid samråd med lantmäterimyndigheten.

12 och 23 §§ ANL

Miljö- och byggchef

Rätt att påkalla förrättning.

18 § ANL

Miljö- och byggchef

Godkännande av beslut eller åtgärd gällande fastighetsbildningsbeslut för gemensamhetsanläggningar eller andra anläggningar.

30 § ANL

Miljö- och byggchef

Godkännande av beslut eller åtgärd.

28 § LL

Miljö- och byggchef

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

8 kap. 6 § PBF

Byggingenjör
Bygghandläggare

Ledningsrättslag (1973:1144) LL

Hissar och andra motordrivna anordningar i byggnadsverk
Förelägga den som äger eller annars ansvarar för en motordriven anordning i ett byggnadsverk
att se till att anordningen kontrolleras enligt 8 kap. 4 § PBL.
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Beslut om längre besiktningsintervall, dock längst den dubbla tiden.
Beslut om anstånd med besiktning.
Beslut om användningsförbud för hissar och andra motordrivna anordningar med tillämpning av
bestämmelserna i 3 kap. 4-5 §§ BFS 1994:25.
Beslut om mindre avsteg från föreskrifterna.
B 3.7

3 kap. 18 § BFS
(2011:12)
3 kap. 19 § BFS
(2011:12)
3 kap. 4-5 §§ BFS
(2011:12)
2 kap. 2 § BFS
(2011:12)

Byggingenjör
Bygghandläggare
Byggingenjör
Bygghandläggare
Byggingenjör
Bygghandläggare
Byggingenjör
Bygghandläggare

6-8 §§ LGS

Byggingenjör
Bygghandläggare

Övrigt: gaturenhållning, skyltning, OVK, enkelt avhjälpta hinder.
Yttrande i ärende enligt lag om särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.
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Nr

B4

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

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.

2 § BFS 2010:28 EKS
7

Byggingenjör
Bygghandläggare

Beslut med anledning av handläggning av enkelt avhjälpta hinder.

2011:13 BFS och BFS
2011:5 ALM 2

Byggingenjör
Bygghandläggare

Lag (2018:222) om
bostadsanpassningsbidrag
Lag (2018:222) om
bostadsanpassningsbidrag
Lag (2018:222) om
bostadsanpassningsbidrag

Plan- och bygghandläggare

Bostadsanpassningsärenden
Besluta om bostadsanpassningsbidrag inom Forshaga kommun upp till 150 000 kr.
Besluta om bostadsanpassningsbidrag upp till 300 000 kr.
Besluta om bostadsanpassningsbidrag inom Munkfors kommun upp till 40 000 kr

B5

Arbetsutskott
Plan- och bygghandläggare

Trafikärenden, Trafikförordningen
Utfärdande av tillfälliga trafikföreskrifter med högst 6 månaders giltighet.
Dispenser från gällande trafikföreskrifter.
Dispenser från bestämmelserna om största tillåtna bruttovikt, boggietryck, axeltryck, längd och
bredd samt stannande och parkering.
Tillståndsgivning avseende parkeringstillstånd för rörelsehindrade personer.

13 kap. 3 § TF
2 kap. TSFS

Handläggare för trafikärenden
Handläggare för trafikärenden
Handläggare för trafikärenden
Handläggare för parkeringstillstånd/samordnare
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Nr

Ärendetyp

B6

Gaturenhållning och skyltning

B7

Lagrum

Delegat

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.

5 § LGS

Byggingenjör
Bygghandläggare
Byggingenjör
Bygghandläggare

Medgivande att ha affisch eller annan tillfällig anordning utomhus för reklam, propaganda eller
likande ändamål uppsatta mer än fyra veckor (förutsätter delegation av beslutanderätten från
länsstyrelsen). Besluta att avge yttrande till länsstyrelsen.
Besluta att debitera avgift enligt kommunens taxa.

9 § LGS

Besluta om föreläggande eller förbud i tillsynsärende om renhållning som lagen avser (§). Beslutet får förenas med vite om högst 10 000 kr i varje enskilt fall.

2-4 §§ LGS

Avge yttrande till länsstyrelsen eller annan kommunal nämnd som prövar ärende om tillstånd/dispens/medgivande till skyltning m.m.

5-9 §§ LGS

Byggingenjör
Bygghandläggare

11 § SFS (2006:378)

Byggingenjör/
Bygghandläggare
Byggingenjör/
Bygghandläggare

6-7 §§ LGS

Byggingenjör
Bygghandläggare
Byggingenjör
Bygghandläggare
Miljö- och byggchef

Mark- och bostadsplanering
Beslut i ärenden enligt lagen om lägenhetsregister (2006:378), fastställande och ändring av lägenhetsnummer
Beslut i ärenden enligt lagen om lägenhetsregister (2006:378), fastställande och ändring av belägenhetsadress

10 § SFS (2006:378)
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C MILJÖÄRENDEN
Nr
Ärendetyp
C1

Tillsyn enligt miljöbalken

C 1.1

Rätt att ”Besluta om tillstånd/dispens” i en viss ärendegrupp omfattar också rätt att:
a. Besluta att, efter ansökan av tillståndshavaren, upphäva eller ändra bestämmelser
och villkor i ett tillståndsbeslut
b. Besluta om eventuella miljösanktionsavgifter som inte överstiger 10 000 kr

C 1.2

Lagrum

Delegat

MB 24 kap 8 §

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Miljö- och byggchef

MB 30 kap 3 §

Rätt att ”Besluta i tillsynsärenden” i en viss ärendegrupp omfattar också rätt att
a. Besluta att lämna klagomål utan åtgärd.
b. Besluta att meddela föreläggande och förbud utan vite i ärenden som nämnden ansvarar för.
c. Besluta att förena föreläggande eller förbud med (fast) vite om högst 10,000 kr för
respektive adressat i varje enskilt ärende.
d. Besluta att förena föreläggande eller förbud med löpande vite om högst 5,000 kr för
per överträdelse eller om högst 5,000 kr per månad som föreläggandet eller förbudet
inte åtlyds.
e. Besluta att ålägga tidigare ägare eller nyttjanderättshavare att lämna uppgift om ny
ägare eller nyttjanderättshavares namn och adress.
f.

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

g. Besluta att begära att den som bedriver verksamhet som kan befaras medföra olägenhet för människors hälsa eller påverka miljön skall lämna förslag till kontrollprogram

26 kap 9 § MB
26 kap 9 § MB

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

26 kap. 9 § MB

Miljö- och byggchef

26 kap. 9 § MB

Miljö- och byggchef

26 kap 13 § MB

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

26 kap 15 § MB

Miljö- och byggchef

26 kap 19 § MB

Miljö- och byggchef
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eller förbättrande åtgärder.
Nr

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

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.

j.

Besluta att föreskriva att undersökning av verksamhet och dess verkningar istället ska
utföras av någon annan och att utse någon att göra sådan undersökning.

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

Besluta att meddela förbud vid vite av högst 10 000 kr att rubba eller skada mätapparat eller liknande utrustning som behöver sättas ut vid undersökningar.

m. Besluta att begära hjälp av polismyndigheten för att få tillträde till fastigheter, byggnader, andra anläggningar samt transportmedel och att där utföra undersökningar och
andra åtgärder.
n. Besluta om eventuella miljösanktionsavgifter som inte överstiger 10 000 kr.

Lagrum

Delegat

26 kap 21 § MB

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

26 kap 22 § MB

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

26 kap 22 § MB

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

26 kap 22 § MB

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

26 kap 1 och 5 §§ MB

Miljö- och byggchef

28 kap 1,6, 8 §§ MB

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

30 kap 3 § MB

Miljö- och byggchef
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Nr
C2

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Besluta om att påföra avgift för prövning och tillsyn enligt kommunens taxa om
avgifter för inom miljöbalkens tillämpnings område.

27 kap 1 §, kommunens
taxa MB

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Besluta om nedsättning av avgift eller efter- skänkande av avgift i enskilda fall enligt vad som föreskrivs i kommunens taxa.

Kommunens taxa

Miljö- och byggchef

Avgifter

C3

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

C 3.1

Miljöfarlig verksamhet
Besluta i tillsynsärenden angående miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken och
föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken.
Förelägga den som bedriver miljöfarlig verksamhet att avge miljörapport.
Om särskilda skäl föreligger bevilja anstånd i högst tre månader med inlämnande av
miljörapport.

Besluta i ärenden om tillstånd eller anmälan enligt förskrifter i vattenskyddföreskrifter som länsstyrelsen har meddelat.

Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport
för tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter
NFS 2000:13 6 §
7 kap 22 § MB

Besluta i anmälningsärenden om åtgärder inom vattenskyddsområde som länsstyrelsen överlåtit på kommunen

7 kap 22 § MB

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

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

Miljö- och hälsoskyddsinspektör/
Klimatstrateg
Miljö- och hälsoskyddsinspektör/
Klimatstrateg
Miljö- och hälsoskyddsinspektör/
Klimatstrateg
Miljö- och hälsoskyddsinspektör/
Klimatstrateg
Miljö- och hälsoskyddsinspektör/
Klimatstrateg
Miljö- och byggchef
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Nr
NY
C 3.2

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

21 § 3,22 och 26 § FMH

Miljö- och hälsoskyddsinspektör/ Klimatstrateg

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

13 § första stycket FMH

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Besluta i ärenden om tillstånd att ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanläggning.

13 § Första stycket 2 FMH

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Besluta i ärenden om tillstånd att inrätta annan avloppsanordning än sådan till vilken vattentoalett är ansluten inom delar av kommunen där tillstånd krävs enligt
kommunen lokala föreskrifter.

13 § fjärde stycket FMH
och lokala hälsoskyddsföreskrifter

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Besluta i ärenden om anmälan för att inrätta annan avloppsanordning än som kräver
tillstånd.

13 § andra stycket FMH

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

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

14 § FMH

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Besluta i tillsynsärenden angående avloppsanordningar dimensionerade för högst
200 personekvivalenter.

9 kap 7 § MB

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Besluta i tillsynsärende om åtgärder för bekämpning av ohyra och andra skadedjur.

9 kap 9 § MB

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

13 och 14 § FMH

34 § FMH

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Besluta om åtgärder som behövs för att undanröja risken för smittspridning från
sällskapsdjur eller objekt.

9 kap 15 § MB

Miljö- och byggchef

Besluta i ärenden om anmälan om gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning inom område med detaljplan allvarlig.

37 § FMH

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
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Nr

C 3.3

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Besluta i ärenden om anmälan om driva eller arrangera viss verksamhet enligt 38 §
FMH.

38 § FMH

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Besluta i ärenden om tillstånd till värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur
mark ytvatten eller grundvatten där tillstånd krävs enligt kommunens lokala förskrifter.

17 § FMH, lokala hälsoskyddsföreskrifter

Miljö- och hälsoskyddsinspektör/
Klimatstrateg

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

17 § FMH

Miljö- och hälsoskyddsinspektör/
Klimatstrateg

Besluta i tillsynsärenden angående värmepumpar.

17 § FMH

Miljö- och hälsoskyddsinspektör/
Klimatstrateg

Yttrande angående flyttning av gravsatt stoft eller spridning av aska efter avliden.

11, 30 och 31 §§ Begravningskungörelsen

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2 kap. 2-9 §§ MB, 26 kap
MB

Miljö- och hälsoskyddsinspektör/
Klimatstrateg

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

6 kap 5 § MB

Miljö- och hälsoskyddsinspektör/
Klimatstrateg

Avge yttrande till länsstyrelse i fråga om en verksamhet eller åtgärd kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

6 kap 5 § MB

Miljö- och hälsoskyddsinspektör/ Klimatstrateg

Allmänna hänsynsregler m.m., 2 kap. MB
Besluta i tillsynsärende gällande tillämpningen av de allmänna hänsynsreglerna.

C4

Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag 6 kap. MB
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Nr

C5

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Avge yttrande över miljökonsekvensbeskrivningen som inte kungörs tillsammans
med ansökan i ett mål eller ärende.

6 kap 8 § MB,

Miljö- och byggchef

Avge yttrande om miljökonsekvensbeskrivning i samband med att miljökonsekvensbeskrivningen för plan eller program upprättas eller med anledning av att miljökonsekvensbeskrivningen för plan eller program upprättas.

6 kap 12-14 §§ MB,

12 § FMKB
Miljö- och byggchef

8 § FMKB

Skydd av områden, 7 kap MB
Besluta i ärende om dispens från föreskrifter som kommunen meddelat för naturreservat, kulturreservat och naturminne. Besluta om skydd av naturen i enlighet med
MB 7 Kap.

7 kap 7,9 och 10 §§ MB

Miljö- och byggchef

Besluta i ärende om dispens från föreskrifter som kommunen meddelat för djuroch växtskyddsområde. Besluta om särskilda bestämmelser om skydd för djur- och
växtarter i enlighet med MB 8 Kap.

Förordning om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. (1998:1252) § 9

Miljö- och byggchef

Besluta i ärenden om dispens från strandskyddet enligt 7 kap. 18 b-d §§ MB.

7 kap. 18 b-d §§ MB

Arbetsutskottet

Besluta i tillsynsärende angående åsidosättande av föreskrifter som gäller för områden som omfattas av skydd enligt miljöbalken kap 7.

7 kap. MB

Miljö- och byggchef

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

Kap. 7, 8, 12 MB

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om dispens från strandskyddsbestämmelserna.

Förordning om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. (1998:1252) §
23

Byggingenjör
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Nr

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

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

Förordning om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. (1998:1252 §
23

Miljö- och byggchef

Avge yttrande till skogsstyrelsen angående slutavverkning, skyddsdikning och/eller
naturhänsyn. Andra yttranden till skogsstyrelsen i enligt med rådande skogsvårdslagstiftning

Skogsvårdslag (1979:429)
14 §

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Besluta i ärenden om tillstånd eller anmälan enligt förskrifter i vattenskyddföreskrifter som länsstyrelsen har meddelat

MB 7 kap. 22 § första
respektive andra styckena MB

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Miljötillsynsförordning
(2011:13) 2 kap. 9 §

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av föroreningsskada (avseende ansvar, utredningar, åtgärder och rapportering).

10 och 26 kap MB

Miljö- och byggchef

Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av allvarlig miljöskada.

Miljötillsynsförordning
(2011:13) 3 kap. 31 § 2-3,
10 kap. 14 § MB, 18-21 §§
FAM

Miljö- och byggchef

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

28 § FMH

Miljö- och byggchef

Beslut i tillsynsärende angående vidtagande av åtgärder inom miljöriskområde.

10 kap 12 § MB

Miljö- och byggchef

Besluta i tillsynsärende gällande områden eller djur- eller växtart över vilka kommunen har tillsyn enligt 7 kap. miljöbalken
C 5.1

Klimatstrateg

Förorenade områden 10 kap Miljöbalken
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Nr

C6

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Besluta i tillsynsärende om ansvar för verksamhetsutövare eller den som annars är
ansvarig för efterbehandling, att utreda föroreningar.

10 kap 8 § MB

Miljö- och byggchef

Besluta i tillsynsärende om ansvar för verksamhetsutövare eller den som annars är
ansvarig för efterbehandling, att utföra och bekosta efterbehandlingsåtgärder.

10 kap 2- 4 §§ MB

Miljö- och byggchef

Avge yttrande till Länsstyrelsen om samråd avseende förklaring av område som
miljöriskområde. (§ 3 Förordningen om miljöriskområden)

10 kap 12 § MB

Miljö- och byggchef

11 kap. 9a-b och 13 §§
MB, 21 § FVV.

Miljö- och byggchef

Avge yttrande i ärende om anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § MB.

12 kap. 6 § MB

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Avge yttrande till Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen i ärende angående anmälan för
samråd för verksamhet/åtgärd som väsentligt kan komma att ändra eller skada
naturmiljön.

12kap 6 § MB

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Besluta om undantag från bestämmelserna i föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring

36 § SJVs föreskrifter om
miljöhänsyn i jordbruket
vad avser Växtnäring
(SJVFS 2004:62)

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Avge yttrande till Länsstyrelsen i ärende om dispens för djurhållning och gödselhantering.

9 § Förordningen om miljöhänsyn i jordbruket

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

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

C7

Jordbruk och annan verksamhet, 12 kap. Miljöbalken

27
Antagen i miljö- och byggnämnden 2020-01-27, § 8, Dnr M-2020-39

Nr

C8

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Besluta i tillsynsärende angående täkt.

9 kap MB

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om tillstånd till täkt.

9 kap 6 § MB

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Besluta i ärende om tillstånd för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel.

40 § Förordning om bekämpningsmedel SFS
2014:425

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Besluta om anmälan för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel.

41 § Förordning om bekämpningsmedel SFS
2014:425

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Besluta i tillsynsärende angående skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring
av brandfarliga vätskor.

NFS 2017:5 och MSBFS
2018:3

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Besluta i anmälnings- och tillsynsärende om anläggningar som innehåller fluorerade
växhusgaser.

Förordning om fluorerade
växthusgaser SFS
2016:1128 och Allt om fgas EU/517/2014

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

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 och samt 2 kap 3233 §§ Miljötillsynsförordningen 2011:13

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

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

18 § Förordningen om PCB
mm. SFS 2007:19

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Kemiska produkter och biotekniska organismer, 14 kap. Miljöbalken

28
Antagen i miljö- och byggnämnden 2020-01-27, § 8, Dnr M-2020-39

Nr
C 8.1

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

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

15 kap 24 § MB

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

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

§ 45 Avfallsförordning SFS
2011:927

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Besluta om tillstånd, undantag eller dispens utifrån kommunal renhållningsordning.

Lokala renhållningsföreskrifter

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Begära uppgifter av den som i yrkesmässig verksamhet ger upphov till eller omhändertar annat avfall än hushållsavfall och meddela föreläggande med vite om högst
10 000 kronor om sådan uppgiftsskyldighet.

15 kap 31 § 13a MB och
13b §§ avfallsförordningen SFS 2011:927

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Avge yttrande till länsstyrelsen i ärenden om tillstånd till yrkesmässig transport av
avfall.

36 § avfallsförordningen
SFS 2011:927

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Avge yttrande till länsstyrelsen i ärenden om transport av farligt avfall eller annan
hantering av avfall.

§ 42 Avfallsförordning SFS
2011:927

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Avfall och producentansvar, 15 kap. MB

Besluta i tillsynsärenden i övrigt gällande avfall och producentansvar.
Avge yttrande i ärenden om auktorisation av bilskrotare.

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
6 § Bilskrotningsförordningen (2007:186)

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
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Nr

NY

C9

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Besluta om flyttning av fordon i vissa fall.

3 § Lag om flyttning av
fordon i vissa fall
1982:129 § 2 a och c Förordningen om flyttning av
fordon i vissa fall
(1982:198)

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

19 kap 5 § punkt 12 och
22 kap 28 § MB

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

9 kap. 5 § FAPT

Miljö- och byggchef

Tillsynsmyndigheten får besluta de förelägganden som behövs för tillsynen och för
att de som har skyldigheter enligt denna lag, föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen eller beslut som meddelats med stöd av lagen ska fullgöra dessa.

Strålskyddslag 2018:396 8
kap 6 §

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Besluta i ärenden om solarier inom nämndens ansvarsområde:

Strålskyddslag 2018:396 8
kap 6 §

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Strålskyddsförordning
2018:506 8 kap 14 §
Kommunens taxa

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Förordna att ett tillstånd om miljöfarlig verksamhet ska gälla även om det överklagas.
Avgifter, 27 kap. MB
Bestämma att beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas.

C 10

Plan- och bygghandläggare

Strålskyddslag

- med anledning av anmälan av yrkesmässig verksamhet i vilken solarium upplåts till
solare
- i övrigt.
Besluta att ta ut avgift för tillsynsärende enligt strålskyddslagstiftningen.
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Nr

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Yttrande till länsstyrelsen över ansökan om bidrag till åtgärder mot radon i småhus.

Förordning om bidrag till
åtgärder mot radon i
småhus 2018:158 5 §

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

C 11

Livsmedel

C 11.1

Livsmedelslagen (2006:804), Livsmedelsförordningen (2006:813)
Beslut avseende registrering av livsmedelsanläggning.

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

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

22 § LL

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Beslut att förena föreläggande och förbud med (fast) vite upp till 10 000 kr för respektive adressat i varje enskilt ärende.

23 § LL
Viteslagen (1985:206)

Miljö- och byggchef

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
10 000 kr.

24 § första och andra
styckena LL, 34 § LF

Miljö- och byggchef

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

24 § tredje stycket LL, 34
§ LF

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

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

27 § LL

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Besluta om rättelse på egen bekostnad om någon inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU

26 § LL

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
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eller EG-bestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av EU eller EG-bestämmelserna.
Nr

C 11.2

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Beslut 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 § LL

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

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

F 2017/625 Art 138 2 c

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

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

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Beslut om sanktionsavgift inom nämndens kontrollområde.

30 c LL och 39 a – 39 i LF

Miljö- och hälsoskydds-

Åtgärder från de behöriga myndigheternas sida och sanktioner

inspektör
Beslut om skyldighet att genomgå läkarundersökning.

8 § LF

Miljö- och byggchef

Besluta att aktören ska öka egenkontrollernas frekvens.

F 2017/625 Art 138 2 e

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

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

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

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

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
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Nr

C 11.3

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

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

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Beslut om sanering eller andra åtgärder som anses vara nödvändiga för att se till att
foder eller livsmedel är säkra eller att lagstiftningen följs.

F 2017/625 Art 138 2

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

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

3-6 §§ FAOKL
Kommunens taxa

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Besluta om avgift för registrering.

13-14 §§ FAOKL

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Sätta ned eller efterskänka den årliga kontrollavgiften, om det finns särskilda skäl
för detta.

11 § FAOKL
Kommunens taxa

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

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

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Besluta om avgift för importkontroll.

Förordning 2006:812 1112 §§ eller motsvarande
bestämmelser som gäller
efter den 14 december
2019

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
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Nr
C 11.4

C 11.5

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

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

23 § LFAB
12 § LFAB

Miljö- och hälsoskydds-

Meddelande av föreläggande och förbud förenat med vite som inte överstiger
10 000 kr, för respektive adressat i varje enskilt ärende.

24 § LFAB
Viteslagen

Miljö- och byggchef

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
10 000 kronor.

25 § LFAB

Miljö- och hälsoskydds-

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

27 § LFAB

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

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

30 a § LFAB

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

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

33 § LFAB

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

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

inspektör

inspektör

Förordning (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
Kommunens taxa

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
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Nr

C 11.6

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften.

11 § FAOKF
Kommunens taxa

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

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

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

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

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Bifall och delvis bifallsbeslut angående stadigvarande serveringstillstånd.

8 kap 2 § AL

Miljö- och byggchef

Beslut att avslå ansökan om serveringstillstånd.

8 kap 2 § AL

Arbetsutskott

Tillfälligt tillstånd för servering till slutna sällskap.

8 kap 2 § AL

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Tillfälligt tillstånd för servering till allmänhet.

8 kap 2 § AL

Miljö- och byggchef

Begränsning av serveringstid av särskilda skäl.

8 kap 19 § AL

Miljö- och byggchef

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.

C 12

Servering av alkoholdrycker

C 12.1

Frågor om tillstånd
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Nr

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Beslut om ändring i serveringstillstånd.

8 kap 14 § AL

Miljö- och byggchef

Beslut om tillfällig ändring serveringstillstånd avseende tid och/eller utrymme.

9 kap 14 och 19 §§ AL

Miljö- och byggchef

Beslut om återtagande av serveringstillstånd, anmälan om serveringstillstånd.

9 kap 11 § AL

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Beslut om förändring av verksamheten.

9 kap 11 § AL

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Beslut om att förlänga handläggningstiden i ärende gällande serveringstillstånd.

5 § Alkoholförordning
2010:1636

Miljö- och byggchef

Avslag på ansökan då sökande inte klarat kunskapsprov.

8 kap12 § AL

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Beslut om återkallelse för tillstånd som ej längre nyttjas.

9 kap 18 § punkt 1 AL

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Beslut om tillfällig cateringverksamhet.

8 kap 4 § AL

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Beslut om att avvisa ansökan, inleda och avsluta/avskriva ärende.

8 kap 2 § AL

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Beslut att godkänna nya bolagsmän.

8 kap12 § AL

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
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Nr

C 12.2

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Beslut om att krydda sprit.

8 kap 3 § AL

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Beslut om återkallelse av serveringstillstånd vid konkurs.

9 kap 12 § AL

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Tillstånd för konkursförvaltare att driva rörelse vidare.

9 kap 12 § AL

Miljö- och byggchef

Beslut att meddela erinran i tillsynsbeslut.

9 kap 17 § AL

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Omedelbart beslut om återkallelse av serveringstillstånd i samband med yttre tillsyn.

9 kap 18 § AL

Miljö- och byggchef

Att i brådskande ärenden fatta beslut om att överklaga beslut om besvärsmyndighet
samt framställa yrkande om inhibition.

10 kap 1 § AL

Miljö- och byggchef

Beslut att avge yttrande till förvaltningsdomstol vid överklagande av delegats beslut.

10 kap 1 § AL

Respektive delegat

Beslut om avslutande av tillsynsärende utan åtgärd.

9 kap 5 § AL

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Begäran om polisbiträde.

9 kap 9 § AL

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Frågor om tillsyn
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Nr

C 12.3

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Besluta om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om det har kommit in för sent
ska myndigheten besluta att överklagandet inte får tas upp till prövning (avvisning).

45 § FL

Miljö- och byggchef

8 kap 10 § AL

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Beslut att meddela varning för detaljhandel eller servering av folköl.

9 kap 19 § AL

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Beslut att förbjuda försäljning eller servering av folköl.

9 kap 19 § AL

Miljö- och byggchef

Beslut att debitera avgift enligt gällande taxa.

8 kap 10 § AL
Kommunens taxa

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Beslut att bevilja tillfälligt tillstånd för tobaksförsäljning.

5 kap 1 § 2st LTLP

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Beslut att bevilja tillstånd tills vidare för tobaksförsäljning.

5 kap 1 § 2st LTLP

Miljö- och byggchef

Beslut att avslå ansökan om tobaksförsäljning.

5 kap 1 § LTLP

Arbetsutskott

Beslut att bevilja försäljningstillstånd efter ansökan från konkursförvaltare eller
dödsbo.

5 kap 9 § LTLP

Miljö- och byggchef

Avgifter
Beslut om rörlig tillsynsavgift för yttre tillsyn.

C 12.4

Folköl

C13

Tobak och liknande produkter

C13.1

Frågor om tillstånd
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Nr

C13.2

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Beslut att återkalla tillstånd för tobaksförsäljning när tillståndet inte längre utnyttjas.

7 kap 10 § 1 p LTLP

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Beslut om föreläggande eller varning i tillsynsärende gällande tobaksvaror.

7 kap 9 och 11 §§ LTLP

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Beslut att förbjuda tobaksförsäljning.

7 kap 9 § LTLP

Miljö- och byggchef

Beslut om föreläggande eller varning i tillsynsärende gällande e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

7 kap 12-13 §§ LTLP

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

7 kap 12-13 §§ LTLP

Miljö- och byggchef

7 kap 9 och 15 § LTLP

Miljö- och byggchef

Rätt att besluta om genomförande av kontrollköp.

7 kap 22 § LTLP

Miljö- och byggchef

Rätt att begära upplysningar, handlingar samt varuprover.

7 kap 17-18 §§ LTLP

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Beslut att begära polismyndighetens hjälp om det behövs för tillämpningen av 7 kap
18 § LTLP.

7 kap 19 § LTLP

Miljö- och hälsoskydds-

Frågor om tillsyn

Beslut att förbjuda försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare.
Besluta om föreläggande, eventuellt förenat med vite som inte överstiger
10 000 kr.

inspektör
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Nr

Ärendetyp

C13.3

Delegat

8 kap. 1 och 2 §§ LTLP
Kommunens taxa

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Kommunens taxa

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Avgifter
Besluta att debitera avgift enligt gällande taxa.
Besluta om nedsättning av avgift eller efter- skänkande av avgift i enskilda fall enligt vad som föreskrivs i kommunens taxa.

C 14

Receptfria läkemedel

C 14.1

Kontroll

D1

Lagrum

Rätt att begära upplysningar och handlingar som behövs för kontrollen.

21§ SFS 2009:730

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Rätt att besluta om genomförande av kontrollköp.

21a§ SFS 2009:730

Miljö- och byggchef

Besluta att debitera avgift för kontrollarbetet.

23§ SFS 2009:730

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Besluta i ärende om dispens från föreskrifter som kommunen meddelat för naturreservat, kulturreservat och naturminne. Besluta om skydd av naturen i enlighet med
7 Kap.

7 kap. 7, 9, 10 §§ MB

Miljö- och byggchef

Besluta i ärende om dispens från föreskrifter som kommunen meddelat för djuroch växtskyddsområde. Besluta om särskilda bestämmelser om skydd för djur- och
växtarter i enlighet med MB 8 Kap.

9 § FOS

Miljö- och byggchef

Besluta i tillsynsärende angående åsidosättande av föreskrifter som gäller för områden som omfattas av skydd enligt miljöbalken kap 7.

7 kap. MB

Miljö- och byggchef

Naturvård
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Nr

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

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

7, 8, 12 kap. MB

Miljö- och hälsoskydds-

Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om dispens från strandskyddsbestämmelserna.

23 § FOS

Miljö- och byggchef

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

23 § FOS

Miljö- och byggchef

Yttrande till skogsstyrelsen angående slutavverkning, skyddsdikning och/eller naturhänsyn. Andra yttranden till skogsstyrelsen i enligt med rådande skogsvårdslagstiftning.

14 § Skogsvårdslagen

Miljö- och hälsoskyddsinpektör

inspektör
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