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Delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden 

 

Med stöd av kommunallagen 6 kap. 33-37 § delegerar miljö-och byggnadsnämnden till förtroendevalda och anställda enligt följande uppställning att besluta 

på nämndens vägnar i angivna slag av ärenden. Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda om de är av 

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Delegat ansvarar också för att samråd med berörda sker inför beslut. 

Beslut i ärenden inom nämndens ansvarsområde som inte finns upptagna i denna delegationsordning ska fattas av nämnden i dess helhet. 

 

l Anmälan 

 

Delegeringsbeslut ska alltid anmälas till nämnden. 

 

2  Beslut- Verkställighet 

 

Delegering omfattar beslutanderätt. Rätt att vidta åtgärder av rent förberedande eller verkställande art grundas på instruktion, tjänsteställning eller 

liknande. skillnaden mellan beslutsfattande och åtgärder av rent förberedande och verkställande art måste beaktas. De båda förfarandena har olika 

rättsverkningar. Ett beslut kan alltid överklagas och kännetecknande är att det finns beslutsalternativ och det krävs någon form av övervägande eller 

bedömning av beslutsfattaren. 
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3  Vidaredelegation 

 

Ärenden som delegeras till förvaltningschef får vidaredelegeras.  Vidaredelegering får endast ske i ett steg och besluten ska anmälas till byggnadsnämnden. 

 

 

 

4  Jäv 

 

Delegat får inte besluta i ärenden där han eller hon är jävig. 

 

 

 

5  Överordnads befogenheter 

 

Delegat i delegationsordningen anges i lägsta nivå. För tjänstemannadelegat innebär detta att överordnad tjänsteman kan fatta beslut även i alla ärenden 

delegerade till lägre tjänsteman. Nämnden har rätt att fatta beslut i samtliga ärenden som är delegerade. Delegationen omfattar delegatens 

(befattningshavarens) verksamhetsområde enligt avtal och gällande organisation. 

 
 
 



3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Allmänna ärende 
 
Nr 

 
Ärende 

 
Delegat 

 
Anmärkning 

 
Lagrum 

 
 

 
Hantering av allmänna handlingar 

1,1 Beslut om avslag på begäran om utlämnande av 

allmän handling till enskild eller annan myndighet 

samt uppställande av förbehåll i samband med 

utlämnande till enskild 

Förvaltningschef Att lämna ut en handling är att 

betrakta som verkställighet.  

2 kap 14 § TF, 

6 kap OSL 

 

1.2 Besluta om jäv under pågående handläggning Förvaltningschef  12§ 3 st FL 

1.3 Beslut om att avvisa för sent inkommit 

överklagande 

Delegat i ärendet  24 § FL 

1.4 Ändring eller rättelse av yttrande eller beslut Delegat i ärendet  26-27 §§ FL 

 Ansöka hos förvaltningsrätt eller mark- och 

miljödomstol om utdömande av vite i enlighet med 

av MBN fattat beslut om vitesföreläggande 

Förvaltningschef  Lag (1985:206) 

om viten 6§ 

1.5 Beslut om att lämna klagomål utan åtgärd Förvaltningschef   

1.6 Beslut om att lämna ärende/anmälan utan Delegat i ärendet   
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åtgärd 

1.7 Besluta att ett ärende ska avvisas Förvaltningschef  T.ex. då ärende 
inkommit till 
fel myndighet, 

ansökningshandlin

garna är 

ofullständiga eller 

då tidsfristen för 

överklagande har 

gått ut 

1.8 Besluta att ett ärende ska avskrivas Delegat i ärendet  T.ex. då 
sökanden har 
avlidit, 

flyttat, på egen 
begäran drar 
1tillbaka ärendet 
eller störningen 
bedöms ha 
upphört 

 
 

 
Personuppgiftslagen 

1.9 Fullgöra de uppgifter som ankommer på 

personuppgiftsansvarig i den mån det inte 

ankommer på personuppgiftsombud 

Förvaltningschef Personuppgiftsansvarig är 

respektive nämnd och styrelse.  

PuL 

 
 

 
Överklagande 

1.10 Prövning om överklagande inkommit i rätt tid 

enligt förvaltningslagen samt beslut om avvisning 

Delegaten i aktuellt ärende Om ett överklagande felaktigt 

inkommit till kommunen ska det 

omgående vidarebefordras till rätt 

instans.  

24 § FL 

1.11 Beslut huruvida omprövning skall ske samt 

omprövning av beslut 

Delegat i aktuellt ärende  27 § FL 
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1.12 Yttrande till högre instans i samband 
med rättidsprövning av överklagat 

delegationsbeslut 

Delegat i aktuellt ärende  25 § FL 

 
 

 
Ombud och delgivning 

1.13 Befullmäktigande av ombud att föra nämndens 

talan inför domstol eller liknande myndigheter 

samt vid förrättningar av olika slag 

 

Förvaltningschef   

1.14 Mottaga delgivning 

 

 

Handläggare 

Registrator 

  

1.15 Brådskande i ärenden där nämndens beslut inte kan 

avvaktas 

 

Miljö- och 

byggnadsnämndens 

ordförande 

”Ordförandebeslut” 6 kap 39 § KL 

1.16 Besluta om yttranden i brådskande fall då 

nämndens beslut inte kan avvaktas  

 

Miljö- och 

byggnadsnämndens 

ordförande 

”Ordförandebeslut” 6 kap 38 § KL 

6 kap 39 § KL 

 
 

 
Avtal 

1.17 Undertecknande av avtal, förbindelser, andra 

handlingar och skrivelser som beslutas av miljö- 

och byggnadsnämnden 

 

Förvaltningschef   

1.18 Underteckna avtal och andra rättshandlingar 

avseende löpande ärenden inom det egna 

verksamhetsområdet  

Förvaltningschef 

 

I övrigt betraktas det som 

verkställighet att den som har 

delegation på att ingå avtal också 

undertecknar detsamma. 

 

 
2. Ekonomiärenden 
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Nr Ärende Delegat Anmärkning Lagrum 
 
 

 
Avskrivningar 

2.1 Omfördelning av budgetmedel inom 
verksamheten och eget ansvar  
 

Beslutsattestant   

 
 

 
Attestanter 

2.2  
Utse ersättare för viss tid avseende rätt att 
beslutsattestera fakturor 
 

Förvaltningschef   

 
 
3. Upphandlingsärenden 

 
Nr 

 
Ärende 

 
Delegat 

 
Anmärkning 

 
Lagrum 

 
 

 
Antagande av leverantör 

 

 

3.1 Beslut om antagande av leverantör i ärende 
om  
upphandling av vara eller tjänst: 

 

Förvaltningschef 

 

Gäller även då upphandling 

genomförts via direktupphandling. 

Gäller även beslut om att avbryta 

en upphandling. 

 

 
 

 
Teckna avtal som genererats ur en upphandling 
 

3,2 Upp till 50 basbelopp/upphandling Förvaltningschef Gäller Miljö-och 

Byggnadsnämndens 

upphandlingar 

 

 
 

 
Överprövningsärenden 
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3.3 Undertecknande av svar till 
förvaltningsdomstol  
 

Förvaltningschef   

 
 

 
Avropa från ramavtal 

3.4 2-50 basbelopp/avrop (understigande 2 
basbelopp är verkställighet) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förvaltningschef 

 
Löpande anskaffningsbeslut som 

följer ramavtal, 

direktupphandlingar räknas som 

verkställighet. Ansvar och 

befogenheter i detta hänseende 

regleras genom attestlistan. 

 

 
 
4. Personalärenden 

 
Nr 

  
Ärende 

 
Delegat 

 
Anmärkning 

 
Lagrum 

 
4,1 

 
Delegationsbestämmelserna för personalärende redovisas i kommunstyrelsens delegationsordning. 
 

 

 

5. Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 

 
 

Bygglovsverksamhet    
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Nr Ärende Delegat Anmärkning Lagrum 

5.1 Beslut om bygglov där den sökta åtgärden avviker 
från detaljplan eller områdesbestämmelser och 
berörda grannar inte haft någon erinran. 

Bygglovhandläggare Delegationen innebär avvikelse 
med högst 25% över befintlig 
byggrätt. Ändrad användning, 
användning av prickmark. Över 
ryta och byggnadshöjd 

9 kap. 2 § 

1-2  st. och 9 PBL 

5.2 Beslut om bygglov där den sökta åtgärden avviker 
från detaljplan eller områdesbestämmelser och 
berörda grannar inte haft någon erinran 

Bygglovhandläggare Delegationen innebär 
avvikelse med högst 10% 

över befintlig byggrätt. 

9 kap. 2 § 

1-2  st. och 

9 kap. 35 § 2 st. 

PBL 

5.3 Beslut om bygglov för nybyggnad av en- eller 
tvåbostadshus utanför område med detaljplan 
men inom ramen för de villkor som bestämts i 
bindande förhandsbesked 

Bygglovhandläggare  9 kap. 2 § 1-2 

st. samt 9 kap. 

30-32 a §§ PBL 

5.4 Beslut om bygglov för nybyggnad eller tillbyggnad 

inom detaljplan med högst 1000 m2 bruttoarea. 

Bygglovhandläggare  9 kap. 2 § 1-2 

st. samt 9 kap. 

30-32 a §§ PBL 

5.5 Beslut  om bygglov för nybyggnad inom 
detaljplan  av en- eller tvåbostadshus som inte 
hänför sig till rad- eller kedjehusbebyggelse 

Bygglovhandläggare  9 kap. 2 § 1-2 

st. samt 9 kap. 

30-32 a §§ PBL 

5.6  Bygglov utom plan gällande byggnader som brunnit 
eller rivits och som skall byggas upp med i princip 
samma yta och på i princip samma plats som den 
förra byggnaden 

Bygglovhandläggare  9 kap. 2 § 1-2 

st.  

  

5.7 Beslut om bygglov för tillbyggnad av en- eller 
tvåbostadshus. För tillbyggnad  på högst 200 m2 

bruttoarea 

Bygglovhandläggare  9 kap. 2 § 1-2 

st. samt 9 kap. 

30-32 a §§ PBL 

5.8 Beslut  om bygglov för ny- eller tillbyggnad av 

komplementbyggnad. För ny- eller tillbyggnad  på 
högst 200 m2 bruttoarea 

Bygglovhandläggare  9 kap. 2 § 1-2 

st. samt 9 kap. 

30-32 a §§ PBL 
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5.9  

Beslut  om bygglov för ny- eller tillbyggnad av 
mindre  byggnader som inte är 
komplementbyggnader. 

Bygglovhandläggare Exempelvis kiosk, avloppspumpstation, 

sjöbod eller därmed jämförliga byggnader 
9 kap. 2 § 1-2 

st. samt 9 kap. 

30-32 a §§ PBL 

5.10 Beslut om bygglov för att ta i anspråk  eller inreda 

byggnad  helt eller delvis för väsentligen annat 

ändamål. 

Bygglovhandläggare 

 

Ej i strid mot detaljplan eller 

områdesbestämmelser 

9 kap. 2 § l st. p. 

3 aPBL 

5.11 
 
Beslut om bygglov för inredande av någon  

ytterligare  bostad  eller någon ytterligare  lokal 

för handel, hantverk  eller industri. 

 
Bygglovhandläggare 

 
Ej i strid mot detaljplan eller 

områdesbestämmelser. 

9 kap. 2 § l st. p. 3 

b PBL 

 
5.12 

 
Beslut om bygglov för byte av färg, 

fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller andra 

åtgärder som avsevärt påverkar byggnadens yttre 

utseende. 

 
Bygglovhandläggare 

 
 

9 kap. 2 § l st. 

p. 3 c samt 9 § 

30-31 a PBL 

 
5.13 

 
Beslut om att i område  av värdefull miljö 

underhålla ett byggnadsverk eller ett 

bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 §. 

 
Bygglovhandläggare 

 
Bygglov ska lämnas inom den 

utsträckning som framgår av 

detaljplan eller 

ornrådesbestänmelser. 

 
9 kap. 8 § l st. p. 

2 b PBL  
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5.14 
 

 

Beslut om bygglov för nybyggnad eller väsentlig 

ändring  av 

 

• upplag eller materialgårdar (p. 2), 

 

• fasta cisterner  (p. 4), 

 

• murar och plank (p. 7), 

 

• parkeringsplatser utomhus,  (p. 8) 

 

• transformationsstation (p.  l 0). 

 

Bygglovhandläggare 

 

 

9 kap. 2 § l st p. 3, 9 

kap. 8 § l st. p. l 

PBL samt 6 kap. 

1-2 §§ PBF 

 
5.15 

 

Beslut om bygglov för uppsättande eller väsentlig 

ändring  av skyltar eller ljusanordningar. 

 

Bygglovhandläggare 

 

 

 

9 kap. 8 § l st. p. l 

och 6 kap. 

3-4 a§§ PBF 

5.16  

Beslut om rivningslov inom ramen för de 

föreskrifter som anges i angivna  lagrum,  dock ej 

rivning  av byggnad som ur historisk, 

kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 

synpunkt har större värde eller rivning som kräver 

beslut enligt annan författning. 

 

Bygglovhandläggare 

 

 

9 kap.  lO §och 

34 § PBL 

 
5.17 

 

Beslut om marklov  inom ramen för föreskrifterna i 

angivna  lagrum. 

 

Bygglovhandläggare 

 

 

9 kap. 11-13 §§ 

samt35 § PBL 

5.18 
 

 

Beslut om lov för åtgärder  som inte kräver lov. 

 

Bygglovhandläggare 

 

 

9 kap. 14 § PBL 

 
5.19 

 

Beslut om villkorsbesked. 
 

Byggnadsinspektör 
 

 
9 kap. 19 § PBL 
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5.20 

 

Beslut om att förelägga sökanden att avhjälpa  

brister  i ansökan  inom viss tid samt beslut att 

avvisa ansökan om föreläggandet inte följs 

 

Bygglovhandläggare 
  

9 kap. 22 § PBL 

 
5.21 

 

Beslut om att förlänga handläggningstiden för 

ärende om lov eller förhandsbesked en gång med 

högst  lO veckor  utöver de ursprungliga l O 

veckorna. 

 

Bygglovhandläggare 
 

Sökanden ska informeras om 

förlängningen och skälen för den innan 

den ursprungliga tidsfristen har gått ut. 

 

9 kap. 27 § PBL  

 
5.22 

 

Beslut om tidsbegränsat bygglov  i de fall åtgärden  

har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig 

användning av byggnad eller mark, eller om 

åtgärden  har ringa påverkan  på omgivningen. 

 

Bygglovhandläggare 
 

 
9 kap. 33 § PBL 

 
5.23 

 
Beslut om tidsbegränsat bygglov för 

nybyggnad för bostadsändamål 

 
Bygglovhandläggare 

 
Observera att paragrafen 

upphör att gälla 2023-05-01 

 
9 kap. 33 a§ 

PBL. 
 
5.24 

 
Beslut om lov med villkoret  att planbeslutet 

vinner  laga kraft, att fastighetsägaren har 

betalat gatukostnader eller, vid lov i efterhand,  

skyldighet att vidta de ändringar  i det utförda 

som behövs. 

 
Bygglovhandläggare 

 
 

9 kap. 36-38 §§ 

PBL 

 

 

Genomförande av åtgärder    

 
 
5.25 

 
Beslut att utse ny kontrollansvarig om en 

kontrollansvarig har lämnat sitt uppdrag. 

 

Bygglovhandläg

gare 

 
Byggherren  bör lämna förslag på 

ny kontrollansvarig 

 
10 kap. 13 § 

PBL 

 
5.26 

 
Beslut att ge startbesked i 

beslut om lov, eller snarast möjligt därefter  

 
Bygglovhandläggare 

 
 

10 kap. 22 §l st. 

p. l PBL 
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5.27 

 

Beslut om att förelägga byggherren att ge in de 

ytterligare handlingar som behövs för prövningen av 

frågan  om startbesked. 

 

Bygglovhandläggare 
 

Endast om det inte behövs tekniskt 

samråd enligt l O kap. 14 § PBL 

 

10 kap. 22 § 

l st. p. 2 PBL. 

 
5.28 

 

Beslut om att med ett startbesked godkänna att en 

åtgärd som avses i lO kap. 3 § PBL får påbörjas. 

 

Bygglovhandläggare 
 

Vad avser skyddsrum i p.3, se 3 kap. 4 

§ lagen  om skyddsrum. 

 
Vad avser alternativa 

energiförsörjningsystem i p. 4, se 23 § 

lagen  om energideklaration. 

 
I startbeskedet ingår, enligt lO kap. 

24 § PBL, att: 

 

 
l. fastställa den kontrollplan som ska 

gälla med uppgift om vem eller vilk 

som är sakkunniga eller 

kontrollansvariga, 

 
2. bestämma villkor för att få påbörja 

åtgärderna, om sådana villkor behövs, 

 
3. bestämma villkor och ungefärlig 

tidpunkt för utstakning, om 

utstakning behövs, 

 
4. bestämma vilka handlingar som ska 

lämnas till nämnden inför beslut  om 

slutbesked, och 

 
5. ge upplysningar om krav enligt annan 

lagstiftning, i den mån sådana 

upplysningar behövs. 

 

10 kap. 23 § 

PBL  

 
. 

 
5.29 

 

Beslut om att det för rivningsåtgärder inte krävs 

en kontrollplan. 

 

Bygglov-

handläggare 

 

 
10 kap. 18 § 

PBL 
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5.30 

 

Beslut om kompletterande villkor för bygg- eller 

rivningsåtgärderna eller för kontrollen. 

 

Bygglovhandlägg

are 

 

 
10 kap. 29 § 

PBL 

 
5.31 

 

Beslut om att ge slutbesked. 
 

Bygglovhandläggar

e 

 

 
10 kap. 34-35 § 

PBL 

 
5.32 

 

Beslut om att ge interimistiskt slutbesked. 
 

Bygglov-

handläggare 

 

 
10 kap. 36 § 

PBL 

 
5.33 

 

Beslut om att byggnadsverk får tas i bruk utan att 

slutbesked lämnats. 

 

Bygglovhandläggar

e 

 

 
10 kap. 4 § PBL 

 

 

Tillsyn, tillträde, ingripande och 

påföljder 

   

 
 
5.34 

 

Beslut att avge skriftligt 

ingripandebesked. 

 

Byggnads- 

inspektör 

 

 
11 kap. 7 § PBL 

 
5.35 

 

Beslut att av polismyndigbet begära det biträde 

som behövs för tillträde enligt 11 kap. 8 § PBL. 

 

Byggnads-

inspektör 

 

 
11 kap. 9 § PBL 

 
5.36 

 

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 

 

Byggnads-

inspektör 

 

 
11 kap. 17 § 

PBL 

 
5.37 

 

Beslut om föreläggande inom ramen för nämndens 

tillsynsarbete. 

 

Byggnads-

inspektör 

 

 
11 kap. 18-24 

§§ PBL 

 
5,38 

 

Beslut om avskrivning av tillsynsärenden där 

rättelse har gjorts. 

 

Bygglovhandläggare 
 

 
11 kap. 19-24 

§§ PBL 
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5.39 

 

Beslut om att ansöka om utdömande av 

vite. 

 

Bygglovhandlägg

are 

 

Nämnden beslutar om utdömande av vite, 

delegat beslutar om att ansöka hos mark- 

och miljödornstolen om utdömandet av 

vitet 

 

6 § viteslagen 

och 11 kap. 

37 § PBL 

 
5.40 

 

Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller 

åtgärd. 

 

Byggnads-

inspektör 

 

 
 

11 kap. 30-32 a 

§§ PBL 
 
5.41 

 

Beslut om förbud mot användning av hela, eller 

delar, av byggnadsverk. 

 

Byggnads-

inspektör 

 

 
 

11 kap. 33 § 

p. § PBL. 

 
5.42 

 

Beslut om förbud mot användning av hela, eller 

delar, av byggnadsverk. 

 

Byggnads-

inspektör 

 

Observera att beslut inte får fattas om 

det finns förutsättningar  för slutbesked. 
 

 

11 kap. 33 § 

p. 2 PBL 

 
5.43 

 

Beslut om att utse annan 

funktionskontrollant 

 

Byggnads- 

inspektör 

 
 

11 kap. 34 § 

PBL 

 
5.44 

 

Beslut om att entlediga kontrollansvarig om 

denne har åsidosatt sina skyldigheter enligt 10 

kap. 11 § PBL samt beslut om ny kontrollansvarig 

 

Byggnads-

inspektör 

 

 
11 kap. 35 § 

PBL 

 
5.45 

 

Beslut om att ansöka om handräckning hos 

kronofogdemyndigheten  för tillträde enligt: 

 
• Il kap. 8 § PBL, eller 

 

 
 
• Il kap. 19-24 §§ när någon har underlåtit att 

utföra ett arbete eller vidta en åtgärd som har 

förelagts honom eller henne. 

 

Byggnads-

inspektör 

 

 
Il kap. 39 § PBL 
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Avgifter    

 

Nr Ärende Delegat Anmärkning Lagrum 

 
5.46 

 

Beslut om att ta ut avgifter med tillämpning av 

kommunens taxa PBL 

 

Bygglovhandläggare 
 

 
12 kap. 8-11  §§ 

PBLsamt 

kommunens taxa 

PBL 

 

 

Plan- och  byggförordningen 2011:338 

(PBF), Boverkets regler (BBR) och 

föreskrifter (BFS)  m.m. 

   

 
 
5.47 

 

Beslut att, om en anmälan av anmälningspliktig 

åtgärd enligt 6 kap. 5 § PBF är ofullständig, 

förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom en 

viss tid. 

 

Bygglovhandläggar

e 

 

Föreläggandet ska innehålla en 

upplysning om att anmälan kan 

komma att avvisas eller ärendet 

avgöras i befintligt skick om 

föreläggandet  inte följs 

 

6 kap. 10 § l st. 

PBF 

 
5.48 

 

Beslut om att avvisa en anmälan om ett 

föreläggande att avhjälpa brister i anmälan inte 

följs, och anmälan är så ofullständig att den inte 

kan handläggas i sak. 

 

Bygglovhandläggar

e 

 

 
6 kap. JO § 2 st. 

PBF 

 
5.49 

 

Beslut om att fastställa 

kontrollansvarig. 

 

Bygglovhandläggare 
 

 
7 kap. 4 §§ PBF 

 
5.50 

 

Beslut om att kontrollansvarig inte krävs. 
 

Bygglovhandläggare 
 

 
7 kap. 5 §§ l st. p. 

2-14  PBF 
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5.51 

 

Beslut om att förelägga den som äger eller 

ansvarar för en motordriven anordning som är 

installerad i ett byggnadsverk, att 

se till att anordningen kontrolleras. 

 

Bygglovhandlägg

are 

 

Detta ska ske om det krävs för att 

säkerställa att anordningen 

uppfyller de krav som ställs enligt 8 

kap. 4 § PBL. 

 

I beslutet ska anges vad som ska 

undersökas. 

 

8 kap. 6 § PBF 

 
5.52 

 

Beslut om längre 

besiktningsintervall. 

 

Byggnads-

inspektör 

 

 
3 kap. 16 § BFS 

2016:11, H 17 

 
5.53 

 

Beslut om anstånd  med besiktning i fall där det 

finns särskilda skäl. 

 

Byggnads-

inspektör 

 
 

3 kap. 17 § BFS 

2016:11, H 7 

 
5.54 

 

Beslut om användningsförbud för hissar och andra 

motordrivna anordningar. 

 

Byggnads-

inspektör 

 

 
5 kap. 13-15 §§ 

PBF, 3 kap. 3-4 

§§ BFS 2016:2 

H 17 

 
5.55 

 

Beslut om senareläggning av 

besiktningstidpunkt ifråga om 

ventilationssystem om det finns särskilda  skäl. 

 

Bygglovhandlägg

are 

 

 
BFS 2017:10 OVK 

3-4 § 

 
5.56 

 

Beslut om föreläggande mot en byggnads  ägare 

som inte fullgör sina skyldigheter ifråga om 

funktionskontroll av ventilationssystem. 

 

Bygglovhandlägg

are 

 

Se 5 kap. 1-7 §§ PBF för skyldigheter. 

Gäller föreläggande utan vite. Se även 

BFS 2011:16, OVK* l och 2 

(*Boverkets  föreskrifter och allmänna 

råd om funktionskontroll  och certifiering 

av sakkunniga funktionskontrollanterJ  

 

 

. 

Il kap. 19-20 
§§ PBL 
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5.57 

 

Beslut om att medge mindre avvikelser  från 

föreskrifterna om det finns särskilda  skäl och 

byggnadsprojektet ändå kan antas bli tekniskt 

tillfredsställande samt att det inte finns någon 

avsevärd olägenhet från annan synpunkt. 

 

Byggnads-

inspektör 

 

 
 

1:21 BBR (BFS 

2011:6 med 

ändringar  fram till 

2017: 5)Se även BFS 

2015:5, om tillämpning 

av europeiska 

konstruktionsstandarde

r (eurokoder),  EKS 

10,3 §. 

 Lag  (2014:227) om 

färdigställandeskydd 
   

Nr Ärende Delegat Anmärkning Lagrum 

5.58 Beslut om prövning av behov och beslut i frågan  

om färdigställandeskydd. 

Bygglovhandläggare  3§lagom 

fardigställande- 

skydd 

 Fastighetsbildningslagen (FBL, 1970:988)    

 

5.59 
 

Beslut att avge yttrande till lantmäteriet vid begäran  

om samråd,  godkännande av förrättning m. m 

Miljö- och 

hälsoskyddsinspektör 

 3 kap. 1-3 §§ FBL 
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6. Miljöbalken 
 

 Allmänt    

6.1 Besluta om helt eller delvis återkallande av tillstånd, 
dispens eller godkännande som meddelats samt att 
förbjuda fortsatt verksamhet om förutsättningar finns 

Förvaltningschef  24 kap 3 § MB 

6.2 Beslut att meddela de föreläggande eller förbud som 
behövs för att MB och föreskrifter, domar och andra 
beslut som meddelats med stöd av MB skall följas 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 26 kap 9§ MB 

6.3 Besluta om att förena föreläggande eller 
förbud med fast vite om högst 10 000 kr i varje enskilt 
ärende 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 26 kap 14 § MB 

6,4 Yttrande till miljödomstol i ärende om 
utdömande av vite 

Förvaltningschef   

6.5 Besluta att förelägga den som håller stängsel om att 
anordna grindar o dyl. eller ta bort stängsel 

Förvaltningschef  26 kap 11§ MB 
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6,6 Besluta att ålägga tidigare ägare eller 
nyttjanderättshavare att lämna in uppgift om my ägares 
eller nyttjanderättshavares namn och adress 

Förvaltningschef  26 kap 13§ MB 

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

Förvaltningschef  26 kap 15 § MB 

6.8 Ansöka om verkställighet hos Kronofogdemyndigheten Förvaltningschef  26 kap 17 § MB 

6.9 Besluta om rättelse på den felandes bekostnad Förvaltningschef  26 kap 18 § MB 

6.10 Besluta att på ansökan av 
tillståndshavaren upphäva eller ändra bestämmelser och 
villkor i ett tillståndsbeslut som har fattats med stöd av 
delegation 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 24 kap 8 § MB 

6.11 Besluta om att begära att den som driver 
verksamhet som kan befaras medföra olägenheter för 
människors hälsa eller påverka miljön ska lämna förslag 
till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 26 kap 19 § 3 stycket 
MB 

6.12 Besluta om att förelägga den som driver 
miljöfarlig verksamhet att avge miljörapport 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 26 kap 20 § MB 

6.13 Besluta om föreläggande att till 
myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som 
behövs för tillsynen 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 26 kap 21 § MB 
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6.14 Besluta att förena beslut om 
undersökning med förbud att överlåta berörd fastighet 
eller egendom till dess undersökningen är slutförd 
 
 
 
sådana undersökningar av verksamheten och dess 
verkningar som behövs för tillsynen 

Förvaltningschef  26 kap 22 § 3 stycket 
MB 

6.15 Besluta att delegationsbeslut ska gälla 
med omedelbar verkan även om det överklagas 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 26 kap 26 § MB 

6.16 Besluta att begära polishjälp för att få till-träde till 

fastigheter, byggnader, andra an-läggningar samt 

transportmedel för att myn-dighetens uppgifter ska kunna 

utföras  

 

Förvaltningschef  28 kap. 1 och 8 §§ MB  

 

 Strandskydd     

6.17 Beslut att bevilja strandskyddsdispens  
 

Miljö- och 

hälsoskyddsinspektör 

 7 kap 18c § MB 

 Beslut att bevilja strandskyddsdispens för 
transformatorstationer 

Bygglovshandläggare 
 

 7 kap 18c § MB 

 Miljökonsekvensbeskrivningar    

6.18 Avge yttrande till länsstyrelsen i fråga om 
en verksamhet eller åtgärd kan antas medföra 

betydande miljöpåverkan 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 6 kap 4 § MB 

6.19 Avge yttrande till en verksamhetsutövare med anledning 
av utökat samråd med miljökonsekvensbedömning 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 6 kap 5 § MB 

6.20 Avge yttrande över MKB som inte kungörs tillsammans 
med ansökan i ett mål eller ärende 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 6 kap, 8 § MB förordning 
(1998:905) om 
miljökonsekvensbedömningar 

 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
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6.21 Besluta om tillstånd att inrätta 
avloppsanordning med ansluten vattentoalett 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 13 § 1 stycket FMH 

6.22 Beslut om tillstånd att inrätta enskild 
avloppsanordning i efterhand 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

Ärenden som är tvistiga 
eller av kontroversiell natur 

omfattas inte av 

delegationen 

FL 

6.23 Beslut i anmälningsärende gällande ändring av 
avloppsanordning 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 14 § FMH 

6.24 Besluta om tillstånd att ansluta 
vattentoalett till befintlig 

avloppsanordning 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 13 § 2 stycket FMH 

6.25 Besluta om tillstånd att inrätta annan 
avloppsanordning än sådan till vilken vattentoalett är 

ansluten inom de delar av kommunen där detta krävs 

genom lokala föreskrifter 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 13 § 3 stycket FMH 
och lokala 

hälsoskyddsföreskrifter 

6.26 Beslut om tillstånd att inrätta 
avloppsanordning för hushållsspillvatten inom yttre 

skyddsområde för grundvattentäkt 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 Lokala vattenskyddsföre- 
skrifter 

6.27 Besluta att lämna anmälan om att inrätta 
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur 

mark, ytvatten eller grundvatten 

 

 

 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 17 § FMH 

6.28 utan vidare åtgärd    

6.29 Föreskriva att tillstånd att inrätta en 
avloppsanordning enligt 13 § inte får tas i bruk förrän 

den har besiktigats och godkänts 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 13 § FMH 
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6.30 Beslut om tillstånd eller dispens för att 
1.   sprida visst gödsel, slam eller annan 

orenlighet inom område med detaljplan eller 

intill sådant område eller inom annat 

tätbebyggt område 

2.   inrätta annat slag av toalett än vattentoalett 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

  

6.31 Beslut i tillsynsärenden om åtgärder som krävs för att 
hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för 
människors hälsa 
 
 
 
 
 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 9 kap 9 § MB 

6.32 Besluta om förstöring av föremål av personlig natur och 
låta avliva sällskapsdjur som innehas av privatpersoner 
om det är nödvändigt för att förhindra spridning av 
allvarlig smittsam sjukdom 

Förvaltningschef  9 kap 15 § MB 

6.33 Besluta i andra tillsynsärende angående 
hälsoskyddet 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 MB med föreskrifter 

6.34 Besluta i tillsynsärende angående 
avloppsanordningar dimensionerade för högst 25 

personekvivalenter 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 9 kapitlet 7 § MB 12 – 16 
§§ FMH 

6.35 Besluta i anmälnings-, tillstånds- och tillsynsärenden 
angående värmepumpar. 
värmepumpar 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 17 – 19 §§ FMH 

6,36 Besluta i tillsynsärende angående 
1.   miljöfarlig verksamhet som i 

miljöprövningsförordningen har 

beteckningen C. Delegation omfattar inte 

anmälan av 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 FMH 
Miljöprövningsförordningen 

(2013:251) kap 2-32 
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 nyetablerad verksamhet, d v s 
verksamhet som inte tidigare funnits på platsen. 

Befintlig verksamhet som genom utökning eller 

lagändring blir en s k C- verksamhet tas upp i 

nämnden endast om ärende är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt 

2.   miljöfarlig verksamhet i övrigt 

   

 Jordbruk och annan verksamhet 
6.37 Medge undantag från bestämmelserna om 

miljöhänsyn i jordbruket 
Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 36 § SJVFS 2004:62 om 
miljöhänsyn i jordbruket vad 

avser växtnäring 

6.38 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende 
om dispens för djurhållning och 

gödselhantering 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 36 § SJVFS 2004:62 

6.39 Medge dispens från gödselspridningsreglerna Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 36 § SJVFS 2004:62 

 Kemiska produkter och biotekniska organismer 
6.40 Besluta i ärende om tillstånd till spridning 

av kemiska bekämpningsmedel 
Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 2 kap 40 § SNFS 2014:425, 
NFS 2015:2 

6.41 Besluta i tillsynsärende om spridning av 
kemiska bekämpningsmedel 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 SNFS 2014:425, NFS 2015:2 

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

vätskor 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 NFS 2017:5 

6.43 Köldmedia kontroll och rapportering. Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 Förordning 2016:1128 om 

fluorerade växthusgaser, Eu nr 

517/2014  

 Avfall 
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6.44 Besluta i ärende om dispens/tillstånd att 
själv återvinna och bortskaffa avfall 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 15 kap 18 § 3 – 4 stycket 
MB 

6.45 Besluta i ärende om dispens från vad 
kommunfullmäktige föreskrivit i fråga om att 

transportera bort avfall 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 15 § AvfallsF 
Lokala 

avfallsföreskrifter 

6.46 Besluta om dispens eller undantag i övrigt 
från bestämmelserna i den lokala 

renhållningsordningen 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 Lokala 
avfallsföreskrifter 

6.47 Besluta i tillsynsärende om kompostering, 
nedgrävning eller annat återvinnande eller 

bortskaffande av hushållsavfall på fastighet 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 38 § AfallsF 

6.48 Besluta i tillsynsärende angående 
1.   hushållsavfall i övrigt 

2.   industriavfall 

3.   producentansvar 

4.   hantering av avfall i övrigt 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

  

 
6.49 Begära uppgifter av den som i 

yrkesmässig verksamhet ger upphov till eller 

omhändertar annat avfall än hushållsavfall 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 15 kap 17 § MB 
45 § AvfallsF 

6.50 Besluta i tillsynsärende om tillfälliga 
åtgärder som är nödvändiga för att förhindra eller 

förebygga skador på människors hälsa eller miljön 

till följd av särskilda omständigheter vid 

hanteringen av avfall 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 51 § AvfallsF 

6.51 Besluta i tillsynsärende om dumpning av 
avfall 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 15 kap 31 – 33 §§ MB 
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6.52 Förelägga den som är ansvarig för 
nedskräpning att iordningställa platsen samt 

vidta erforderliga förebyggande åtgärder 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 15 kap 30 § MB 

 
 Förorenade områden 

6.53 Besluta i tillsynsärende angående 
vidtagande av åtgärder inom förorenade områden 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 10 kap MB 28 § FMVH 

6.54 Besluta i tillsynsärende angående 
vidtagande av åtgärder inom 

miljöriskområde 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 10 kap 12 § MB 

6.55 Besluta i tillsynsärende om ansvar för 
verksamhetsutövare eller den som annars är 

ansvarig för efterbehandling att utreda föroreningar 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 10 kap 8 § 1 stycket MB 

6.56 Besluta i tillsynsärende om ansvar för 
verksamhetsutövare eller den som annars är 

efterbehandlingsansvarig att utföra 

och bekosta efterbehandlingsåtgärder 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 10 kap 2 – 4 §§ MB 

6.57 Avge yttrande till länsstyrelsen om 
samråd avseende förklaring av område som 

miljöriskområde 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 3 § förordning om 
miljöriskområden 

 

 Avgifter för prövning och tillsyn 
6.58 Besluta om att verksamhet ska hänföras 

till viss taxeklass enligt den av kommunfullmäktige 

fastställda taxan för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 27 kap 1 § MB, KF:s 
taxa 
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6.59 Besluta om att sätta ned eller efterskänka 
avgift enligt den av kommunfullmäktige fastställda 

taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 

 27 kap 1 § MB, KF:s 
taxa 

 Sanktioner, 
6.60 Besluta om miljösanktionsavgift för 

överträdelse av 13, 17, 38 §§ FMVH 
Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 30 kap 1,2, 3 §§ MB 
3 kap förordning om 

miljösanktionsavgift 

6.61 Besluta att meddela förbud vid vite upp 
till 5 000 kr att rubba eller skada mätapparat eller 

liknande utrustning som behöver sättas ut vid 

undersökningar 

Förvaltningschef  28 kap 7 § MB 

 

 
 

7. Livsmedelslagstiftning 

 Registrering och godkännande av livsmedelsanläggningar E.G förordning 882/2004, 23 § livsmedelsförordningen 

7.1 Beslut om fastställande av 
provtagningspunkter samt frekvensen av normal 

respektive utvidgad kontroll av dricksvatten 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 11 § dricksvattenföre- 
skrifterna 

SLVS 2001:30 

7.2 Beslut om registrering av 
livsmedelsanläggning 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 Art 31.1 a) och b) samt 
art 6.2 i EG-förordning 

852/2004 

 Åtgärder vid bristande efterlevnad mm Livsmedel (p 7.9-7.13 samt 7.21-7.22) och livsmedel och foder (p 7.14-7.20) 

7.3 Meddelande av förelägganden och 
förbud som behövs för att lagen de föreskrifter och 

beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-

bestämmelser som kompletterats av lagen och de 

beslut som meddelats med stöd av EG- 

bestämmelserna ska följas 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 22 § livsmedelslagen 
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7.4 Meddelande av förelägganden och 
förbud enligt 22 § eller enligt de EG- 

bestämmelser som kompletteras av lagen, 

förenat med vite 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 23 § livsmedelslagen 

7.5 Beslut om skyldighet att genomgå 
läkarundersökning 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 8 § livsmedelsför- 
ordningen 

7.6 Beslut att ta hand om en vara som 
A) har släppts ut på marknaden, eller uppenbart 

är avsedd att släppas ut 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 24 § livsmedelslagen 

7.7 på marknaden i strid med 10 § 
livsmedelslagen eller de EG- 

bestämmelser som kompletteras av lagen, 

eller 

B)  avses med ett föreläggande eller ett förbud 

enligt 22 § om förelägganden eller 

förbudet inte följs 

   

7.8 Beslut om att på ägarens bekostnad låta 
förstöra omhändertagen vara, eller varor som 

omfattas av ett förbud enligt föreskrifter 

meddelande med stöd av 6 § livsmedelslagen 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 24 § livsmedelslagen 

7.9 Beslut om sanering eller andra åtgärder 
som anses vara nödvändiga för att se till att foder 

eller livsmedel är säkra eller att lagstiftningen följs 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 Art 54.2 a)EG- 
förordning 882/2004 
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7.10 Beslut om att begränsa eller förbjuda 
utsläppande av foder eller livsmedel på 

marknaden och import eller export av foder, 

livsmedel eller djur 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 Art 54.2 b) EG- 
förordning 882/2004 

7.11 Beslut om att beordra att foder eller 
livsmedel återkallas, dras tillbaka från 

marknaden och/eller destrueras. 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 Art 54.2 c) EG- 
förordning 882/2004 

7.12 Beslut om tillstånd till att foder eller 
livsmedel används för andra ändamål än 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 Art 54.2 d) EG- 
förordning 882/2004 

7.13 dem som de ursprungligen var avsedda 
för 

   

 
7.14 Beslut om att tillfälligt avbryta driften av 

eller stänga hela eller delar av det berörda företaget 

under en lämplig tidsperiod 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 Art 54.2 e) EG- 
förordning 882/2004 

7.15 Beslut om åtgärder som avses i artikel 19 
för sändningar från tredjeländer 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 Art 54.2 g) EG- 
förordning 882/2004 

7.16 Beslut om andra åtgärder som anses var 
motiverade 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 Art 54.2 h) EG- 
förordning 882/2004 

7.17 Beslut om rättelse på den felandes 
bekostnad 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 26 § livsmedelslagen 

7.18 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 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 25 § livsmedelsför- 
ordningen 

 Åtgärder vid bristande efterlevnad. Foder 
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7-19 Meddelande av förelägganden och förbud 
som behövs för att lagen, de föreskrifter och beslut 

som meddelats med stöd av lagen, de EG-

bestämmelser som kompletteras av lagen och de 

beslut som har meddelats med stöd av EG- 

bestämmelserna skall följas. 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 23 § lag om foder och 
animaliska biprodukt 

7.20 Meddelande av föreläggande och förbud 
enligt 23 § eller enligt de EG- bestämmelser som 

kompletteras av lagen, 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 24 § lag om foder och 
animaliska biprodukter 

7.21 Beslut att ta hand om en vara som a) har 
släppts ut på marknaden, eller som uppenbart är 

avsedd att släppas ut på marknaden eller användas i 

strid med 7 och 8 §§, de föreskrifter som meddelats 

med stöd av § 9 eller § 11 eller de EG- 

bestämmelser som kompletteras av lagen samt 

avses med ett föreläggande eller förbud enligt 23 § 

om föreläggandet eller förbudet inte följs 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 25 § andra stycket lag 
om foder och animaliska 

biprodukter 

7.22 Beslut om att låta förstöra en vara på 
ägarens bekostnad 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 25 § andra stycket lag 
om foder och animaliska 

biprodukter 

7.23 Beslut om rättelse på den felandes 
bekostnad 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 26 § lag om foder och 
animaliska biprodukter 

 Kontroll av införsel av foder och livsmedel från tredjeländer 
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7.24 Beslut om omhändertagande av livsmedel 
eller foder från tredjeländer som inte 

överensstämmer med bestämmelserna i foder- eller 

livsmedelslagstiftningen samt beslut om att 

a)  förordna om att fodret/livsmedlet 

destrueras, blir föremål för 

särskild behandling i enlighet med art 20 

eller återsänds utanför gemenskapen i 

enlighet med art 21 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 Art. 19.1 EG-förordning 
882/2004 

 eller vidtagande av andra 
lämpliga åtgärder 

b)  beträffande livsmedel eller foder som 

redan släppts ut på marknaden, 

förordna om att fodret/livsmedel återkallas 

eller dras tillbaka från marknaden innan 

någon av de åt- gärder som anges ovan 

vidtas. 

   

 
 

7.25 Beslut om att omhänderta sändning i 
avvaktan på destruktion eller vidta andra lämpliga 

åtgärder som är nödvändiga för att skydda 

människors och djurs hälsa. Beträffande 

livsmedel/foder av icke- animaliskt ursprung som 

är föremål för strängare kontroller i enlighet med 

art 

15.5 och som inte kontrollerats eller hanterats i 

enlighet med art. 17, se till att det återkallas och 

omhändertas och att det därefter antingen destrueras 

eller 

återsänds i enlighet med art 21 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 Art 19:2 EG-förordning 
882/2004 
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7.26 Beslut om att omhänderta en sändning till 
dess kontrollmyndigheten erhållit resultat av 

offentlig kontroll vid misstanke om bristande 

efterlevnad m m 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 Art 18 EG-förordningen 
882/2004 

 Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel samt art. 28 EG-förordning 882/2004 

7.27 Beslut om inklassning av 
livsmedelsföretag vilken ligger till grund för årlig 

kontrollavgift 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 5 – 6 §§ 

7.28 Beslut att sätta ned eller efterskänka 
avgiften om särskilda skäl föreligger 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 10 § 

 
 
 

7.29 Beslut om avgift för extra offentlig 
kontroll som föranleds av bristande 

efterlevnad av regelverket 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 11 § 

7.30 Beslut om avgift för godkännande och 
registrering 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 13 – 14 §§ 

7.31 Beslut om avgift för 
kontrollmyndighetens bemanning vid slakterier, 

stycknings-anläggningar och vilthanterings-

anläggningar 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 18 § 1 

 
7.32 Beslut om ersättning för 

kontrollmyndighetens kostnader som uppkommer 

till följd av åtgärder i samband med 

omhändertagande av vara enligt 24 § 

livsmedelslagen 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 34 § 
livsmedelsförordningen 

(2006:813) 

7.33 Beslut om inklassning av foderföretagare 
och företagare som befattar sig med animaliska 

biprodukter vilket ligger till grund för årlig 

kontrollavgift 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 5-6§§ förordningen 
(2006:1165) om avgifter för 

offentlig kontroll av foder och 

animaliska biprodukter 
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 Polishandräckning 

7.34 Begära polishandräckning Förvaltningschef  27 § livsmedelslagen 

 Verkställighetsförordnande 

7.35 Förordna att beslut ska gälla omedelbart 
även om det överklagas 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 33 § LML 

 
 

  8. Smittskyddslagen (SSL) 
8.1 Besluta om erforderliga 

smittskyddsåtgärder 
Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 9 § SSL 

8.2 Meddela föreläggande om förbud (utan 
vite) som behövs i enskilda fall för att hindra 

spridning av samhällsfarlig sjukdom 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 33 § SSL 

8.3 Besluta om förstöring av gång- och 
sängkläder, husgeråd, möbler och andra föremål 

av personlig natur samt låta avliva sällskapsdjur, 

om det är nödvändigt för att hindra smittspridning 

av samhällsfarlig sjukdom. Ersättningsfrågor 

avgörs av nämnd. 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 34 § SSL 

8.4 Begära polishandräckning Förvaltningsch

ef 

 62 § SSL 

9. Övriga lagar för miljö- och hälsoskyddsverksamheten 

 Alkohollagen (1994:1738) 
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9.1 Avge yttrande till den nämnd inom 
kommunen som handhar alkoholärenden 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 2 § 

 Karantänslag (1989:290) 

9.2 Beslut om sanitära åtgärder beträffande 
laster, bagage, samt utfärdande av intyg om 

sådan åtgärd 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 3, 8 §§ 

 Förordning om bidrag till åtgärder mot radon i egna hem (1988:372) 

9.3 Intyg i ärenden angående radonbidrag Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 4 § 

10 Tobakslagen (SFS 1993:581) 

10.1 Handläggning av anmälan Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 12 c § 

10.2     

10.3 Den omedelbara tillsynen för 
Samhällsbyggnadsnämnden avser: 

 
a)  de miljöer och lokaler för vilka 

Folkhälsomyndigheten har den 

centrala tillsynen, 

b)  bestämmelserna om varningstexter 

m.m. i 9 och 11 §§ på 

försäljningsställen, och 

c)  bestämmelserna om marknadsföring m.m. 

i 14 och 14 a §§ när det gäller 

marknadsföringsåtgärder på eller i 

anslutning till försäljningsställen, och 

d)  när det gäller bestämmelserna om 

handel m.m. enligt 12-12d §§. 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 19a § 
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10.4 Besluta om avgift för tillsyn av den som 
bedriver anmälningspliktig 

näringsverksamhet med tobaksvaror. 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 19b § 

10.5 Besluta om förelägganden eller förbud 
som behövs för att lagen eller en föreskrift 

som har meddelats med stöd av lagen ska 

följas. 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 20 § 

10.6 Besluta om att förena föreläggande eller 
förbud med vite om högst 10 000 kr 

Förvaltningschef  20 § 

10.7 Besluta om omhändertagande av 
tobaksvara. 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 21 § 

10.8 Besluta om att begära in upplysningar, 
handlingar, varuprover och liknande som 

behövs för tillsynen. 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 23b § 

10.9 Besluta om att begära hjälp av 
polismyndigheten för att få tillträde till 

områden, lokaler och andra utrymmen som 

berörs av tobakslagen för att kunna fullgöra 

tillsynen, göra undersökningar och ta prover 

samt att hand om tobaksvaror som uppenbart 

är avsedd för försäljning i strid med 

tobakslagen. 

Förvaltningschef  23b § 

     

11 Lag om handel med vissa receptfria läkemedel (SFS 2009:730) 

11.1 Kontroll av efterlevnad av denna lag och 
av de föreskrifter som har meddelats i 

anslutning till lagen 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 20 § 

12 Lagen (2017:425) om elektroniska 

cigaretter och påfyllningsbehållare samt 

förordningen (2017:429) om elektroniska 
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cigaretter och påfyllningsbehållare 

12.1 Handläggning av anmälan Miljö- och 

hälsoskyddsinspektör 

 § 20 

12.2 Den omedelbara tillsynen för Miljö- och 

byggnadsnämnden avser: 

a) Förbudet mot att tillhandahålla 

elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare enl. 5-8, 10 och 

14 §§ på försäljningsställen, 

b) Produktpresentation enl. 9 § på  

c) När det gäller åldersgräns enl. 17-18 

§§, 

d) När det gäller anmälan om försäljning 

och egenkontroll enl. 20 och 23 §§. 

Miljö- och 

hälsoskyddsinspektör 

 § 26 

12.3 Besluta om förelägganden och förbud som 

behövs för att lagen eller en föreskrift som har 

meddelats med stöd av lagen ska följas. 

Miljö- och 

hälsoskyddsinspektör 

 § 31 

12.4 Besluta om förbud mot fortsatt försäljning 

eller meddela varning. 

Miljö- och 

hälsoskyddsinspektör 

 § 32 

12.5 Besluta om att förena föreläggande eller 

förbud med vite om högst 10 000 kr eller 

löpande vite om högst 2 000 kr om 

föreläggandet inte följs. 

Miljö- och 

hälsoskyddsinspektör 

 § 34 

12.6 Besluta om att förena föreläggande eller 

förbud eller annat beslut med vite om högst 

Förvaltningschef  § 34 
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50 000 kr eller löpande vite om 10 000 kr eller 

2 000 kr per månad som föreläggandet inte 

följs. 

12.7 Besluta om att begära in upplysningar, 

handlingar, varuprover och liknande som 

behövs för tillsynen. 

Miljö- och 

hälsoskyddsinspektör 

 § 35 

12-8 Besluta om att begära hjälp av 

polismyndigheten för att få tillträde till 

områden, lokaler och andra utrymmen som 

behövs för att myndighetens uppgifter ska 

kunna utföras.  

Miljö- och 

hälsoskyddsinspektör 

 § 36 

12.0 Besluta om avgift för tillsyn av den som 

bedriver anmälningspliktig försäljning av 

elektroniska cigaretter eller 

påfyllningsbehållare enl. 20 §. 

Miljö- och 

hälsoskyddsinspektör 

 § 46 

 


