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Miljö- och byggnadsnämnden

Revidering av miljö- och
byggnadsnämndens
delegationsordning
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden antar reviderad delegationsordning.
Reviderad delegationsordning börjar gälla från och med 2018-06-15

Ärendebeskrivning
I delegationsordningen anges vem eller vilka politiker och/eller tjänstepersoner som har
delegation att ta beslut å nämndens vägnar.
Förslag till revidering finns i bilaga där ändringarna markerats i rött.
Genomgång av förändringarna:
Del 1 Allmänt
Punkt 2 Delegation till miljö- och byggnadsnämndens presidium
Tillägg: ”om deltagandet överstiger tre dagar eller gäller utanför Norden”
Punkt 4 Delegation till verksamhetschef och administrativ chef
Punkt 5 Delegation till samhällsbyggnadschef, verksamhetschef och administrativ chef
Punkt 6 Delegation till samhällsbyggnadschef, administrativ chef och ekonom
Punkt 8 Delegation till administrativ chef och nämndsekreterare
Ändring: Tydliggöra att det är en av de nämnda delegaterna som har delegationsrätt istället för
samtliga i grupp.
Del 2 Bygglovverksamhet
Ändring: Tydliggöra att det är en av de nämnda delegaterna som har delegationsrätt istället för
samtliga i grupp.
Del 3 Miljöverksamheten
Ändring: Tydliggöra att det är en av de nämnda delegaterna som har delegationsrätt istället för
samtliga i grupp.

Miljö- och byggnadsnämnden
Charlotte Malmborg
• Charlotte.Malmborg@kavlinge.se

Kävlinge kommun
Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge
046 - 73 90 00 • kommunen@kavlinge.se • www.kavlinge.se
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Beslutsunderlag


Revidering delegationsordning miljö- och byggnadsnämnden 2018-06-07

Miljö & Teknik
Elektroniskt godkänd av:
Göran Sandberg, samhällsbyggnadschef, 2018-05-31

Beslutet ska skickas till
För kännedom
Nämndenheten
Miljö- och byggavdelningen
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Delegationsordning för miljö- och
byggnadsnämnden
Beslutad av miljö- och byggnadsnämnden § xx/2018

Innehåll
Del 1 Allmänt
Del 2 Bygglovsverksamheten
Del 3 Miljöverksamheten,
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Del 1 Allmänt
Samhällsbyggnadschef har rätt att utse ersättare för delegat under delegatens frånvaro upp till
fem veckor.
Delegationsärende får av delegaten, om ärendets beskaffenhet anses påkalla detta, överlämnas
till miljö- och byggnadsnämnden för avgörande.
Miljö- och byggnadsnämnden och således inte delegaten ska besluta i ärenden som avser:
 frågor av principiell natur, tveksamma fall eller vid frågor av större vikt
 framställning eller yttrande till kommunfullmäktige
I fråga om jäv, förfarande vid fattande av beslut, protokollföring, protokollets innehåll och
justering samt reservation gäller i tillämpliga delar vad kommunallagen föreskriver.
Vid förhinder för nämndens ordförande beslutar nämndens 1:e vice ordförande i ärende som
delegerats till ordföranden.
Samhällsbyggnadschef är ersättare för beslutande på samtliga punkter förutom där jäv föreligger
enligt kommunallagens och miljöbalkens jävsregler samt de punkter där ordförande eller
presidiet är beslutande.
Beslut av delegat ska anmälas vid miljö- och byggnadsnämndens nästa sammanträde.
Miljö- och byggnadsnämnden kan återkalla delegats rätt att besluta.

1. Delegation till miljö- och byggnadsnämndens ordförande
Besluta i ärenden angående representation och uppvaktningar.
Besluta om befullmäktigande av ombud att föra nämndens talan inför domstol och andra
myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag.
Besluta i brådskande ärenden (kommunallagen 6 kap § 36).
Besluta om att avstå från att avge yttrande till överprövande myndighet.

2. Delegation till miljö- och byggnadsnämndens presidium
Besluta om förtroendemäns deltagande i kurser, konferenser och dylikt om deltagandet
överstiger tre dagar eller gäller utanför Norden..

3. Delegation till samhällsbyggnadschef
Utse beslutsattestanter.
Utse systemförvaltare av informationssystem i nämndens verksamhet.
Beslut om verkställande av delgivning enligt delgivningslagen.
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Besluta om investeringar upp till 200 000 kronor efter samråd med kommunkansliet.
Besluta om upphandling (som överstiger 28 % av gällande tröskelvärde) av nämndspecifika varor
och tjänster i enlighet med budget och inköpspolicy samt teckna avtal med eventuell förlängning.
Besluta i ärenden gällande avskrivningar av miljönämndens fodringar.
Ansökan om EU-bidrag och andra bidrag för nämndövergripande projekt eller inom miljö- och
byggnadsnämndens ansvarsområde.

4. Delegation till verksamhetschef/ och administrativ chef
Besluta om upphandling (som understiger 28 % av gällande tröskelvärde) av nämndspecifika
varor och tjänster i enlighet med budget och inköpspolicy.

5. Delegation till samhällsbyggnadschef/, verksamhetschef/ och administrativ chef
Avge yttrande eller föreläggande från överprövande instans i frågor som rör miljö- och
byggnadsnämndens myndighetsutövning under förutsättning att svarstiden inte medger svar
från miljö- och byggnadsnämnden. Svaret ska delges nämnden så snart som möjligt. Svaret ska
redovisa att miljö- och byggnadsnämnden kan komma att ändra eller komplettera svaret vid
kommande sammanträde.
Besvara remiss i detaljplaneärenden när det gäller förenklat förfarande och standardförfarande
delegation.
Avvisa för sent inkommet överklagande, 24 § förvaltningslagen.

6. Delegation till samhällsbyggnadschef/, administrativ chef/ och ekonom
Att utföra bokföringsorder vid omföring inom miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde.

7. Delegation till administrativ chef
Att begära biträde av polismyndighet.

8. Delegation till administrativ chef och/ nämndsekreterare
Beslut att inte lämna ut allmän handling i sin helhet samt avge yttrande vid överklagande.
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Del 2 Bygglovsverksamheten
Delegation inom bygglovverksamheten
Med stöd av 6 kap 33 och 34 §§ kommunallagen samt 12 kap 5-6 § plan- och bygglagen 2010:900
(PBL) beslutar miljö- och byggnadsnämnden att i nedan redovisade ärenden/ärendegrupper uppdra beslutanderätten till där angivna delegater.
Beslut som fattas med stöd av delegering från nämnden ska anmälas vid nästkommande
nämndsammanträde.

Paragrafhänvisning till plan- och bygglagen 1987:10 är inlagt inom parentes i kursiv stil (ex 8:1)
Delegater:
VC

Verksamhetschef

BH

Bygglovhandläggare, Bygglovarkitekt eller motsvarande

BA

Bygglovassistent eller motsvarande

BI

Byggnadsinspektör eller motsvarande

Författning

Ärende

Delegat

PBL 8 kap 14§

Besluta i ärende angående
byggnadens yttre skick och underhåll

VC/, BI/, BH

PBL 8 kap 15§, 16§

Besluta i ärende ang tomter, allmänna
platser mm så att de hålls i vårdat
skick, betydande olägenhet för
omgivningen, att olycksfall begränsas
och betydande olägenhet för trafik
inte uppkommer

VC/, BI/, BH

PBL 8 kap

PBL 9 kap.

Lov m.m.

PBL 9 kap. 2 § första
stycket 1 och 2

Beslut om bygglov inom ramen för de
föreskrifter som anges i 9 kap. 30-32
§§ PBL i följande ärenden:

BA

a) Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus utanför område med
detaljplan, inom ramen för de
villkor som bestämts i bindande
förhandsbesked

VC/, BH/, BI

b) Nybyggnad eller tillbyggnad för
handel, kontor, skola, hantverk,
industri o.d. samt ny- eller

VC/, BH/, BI
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Noteringar

tillbyggnad av
komplementbyggnad för dessa
c)

Nybyggnad inom detaljplan av eneller tvåbostadshus, flerbostadshus och tillhörande
komplementbyggnader.

VC/, BH/, BI

d) Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, flerbostadshus och
tillhörande komplementbyggnader.

VC/, BH/, BI

e) Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus med enklare tillbyggnad tex uterum, fönster mm
samt eldstad/ rökkanal

VC/, BH/, BI/

f)

Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad till en- eller
tvåbostadshus

VC/, BH/, BI/

g) Ny- eller tillbyggnad av kiosk,
avloppspumpstation eller därmed
jämförliga byggnader

VC/, BH/, BI/

BA

BA

BA

I samråd med
VC, BH

I samråd med
VC, BH
I samråd med
VC, BH

Ersättningsbyggnad inom och
utom detaljplan av en- eller tvåbostadshus som inte hänför sig till
rad- eller kedjehusbebyggelse
PBL 9 kap. 2 § första
stycket 3a)

h) Ta i anspråk eller inreda byggnad
helt eller delvis för väsentligen
annat ändamål

VC/, BH/, BI

PBL 9 kap. 2 § första
stycket 3b)

i)

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

VC/, BH

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

j)

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

VC/, BH/, BI/

PBL 9 kap. 8 § första
stycket 2b)

k) 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
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BA

VC/, BH/, BI

I samråd med
VC, BH

områdesbestämmelser
PBL 9 kap. 2 § första
stycket 1 och 2

l)

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

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

m) Nybyggnad eller väsentlig ändring
av upplag eller materialgårdar,
fasta cisterner, P-platser,
transformatorstationer

VC/, BH/, BI
BA

VC/, BH/, BI/
BA

I samråd med
VC, BH

I samråd med
VC, BH

samt murar och plank
PBL 9 kap. 8 § första
stycket 1 och 16 kap. 7 §
samt PBF 6 kap. 3-4 §§

n) Uppsättande eller väsentlig
ändring av skyltar eller
ljusanordningar

VC/, BH/, BI/

PBL 9 kap. 10 §

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

VC/, BH/BI

PBL 9 kap. 11-13 §§

Beslut om marklov inom ramen för
föreskrifterna i 9 kap 35 § PBL
(trädfällning, schaktning, fyllning)

VC/, BH/, BI/

PBL 9 kap. 14 §

Bygglov för åtgärder som inte kräver
lov

VC/, BH/, BI/,
BA

PBL 9 kap. 19 §

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

VC/, BI/, BH

PBL 9 kap. 24 §

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

VC

PBL 9 kap. 27 §

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

VC/, BH/, BI/

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

VC/, BH/, BI

PBL 9 kap 33 §
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BA

BA

BA

I samråd med
VC, BH

I samråd med
VC, BH

I samråd med
VC, BH

eller om åtgärden har ringa påverkan
på omgivningen.
PBL 10 kap.
PBL 10 kap. 4 §

PBF 6 kap. 10 §

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

VC/, BI

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

VC/, BI/BH

BH

Beslut att avvisa anmälan om
föreläggande enligt 6 kap. 5 § första
stycket inte följs och anmälan är så
ofullständig att anmälan inte kan
handläggas i sak
PBL 10 kap. 13 §

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

VC/, BI/BH

PBL 10 kap. 22 § första
stycket 1

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

VC/, BI/BH

I samråd med BI,
VC

PBL 10 kap. 22 § första
stycket 2

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

VC/, BI/ BH

I samråd med
VC, BI

PBL 10 kap. 23-24§§

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

VC/, BI/ BH

I samråd med BI,
AC

-

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
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behövs
-

bestämma de handlingar som ska
lämnas inför beslut om slutbesked
ge de upplysningar om krav enligt
annan lagstiftning som behövs

PBL 10 kap. 27-28 §§ och
11 kap. 8 §

Anmärkning i anslutning till arbetsplatsbesök/besiktning inom ramen för
nämndens tillsynsarbete som
innefattar för byggherren bindande
föreskrift (föreläggande).
Föreläggande med påföljd (vite eller
åtgärd) beslutas av nämnden

VC/, BH/, BI

PBL 10 kap. 18 §

Beslut att det för rivningsåtgärder inte
behövs någon kontrollplan

VC/, BI/ BH

PBL 10 kap 29 §

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

VC/, BH/, BI

PBL 10 kap. 34-37 §§

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

VC/, BI/, BH,
BA

PBL 11 kap. 5 §

Pröva förutsättningarna för och
behovet av att ingripa eller besluta om
en påföljd enligt 11 kap. eller besluta
om att avskriva ärendet om
förutsättningarna enligt ovan saknas

VC/, BI/, BH

PBL 11 kap. 7 §

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

VC/, BH/, BI

PBL 11 kap. 9 §

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

VC/, BH/, BI

PBL 11 kap. 17 §

Beslut om lovföreläggande om en
lovpliktig åtgärd har vidtagits utan lov,
om det är sannolikt att lov kan ges för
åtgärden och delegaten har befogenhet att besluta i lovärendet

VC,/ BH/, BI

PBL 11 kap. 18 §

Förelägga ägare av byggnadsverk att
inom viss tid ge synpunkter på
övervägt uppdrag åt sakkunnig att
utreda behovet av underhållsåtgärder
och vem som ska betala kostnaderna

VC/, BH/, BI

BI, VC

PBL 11 kap.
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I samråd med

I samråd med
BI, VC

för uppdraget
PBL 11 kap. 19 §

Förelägga byggherre, ägare,
nyttjanderättshavare, väghållare,
kontrollansvarig, sakkunnig eller
huvudman till allmän plats vidta
åtgärd. Åtgärdsföreläggande.

VC/, BI/, BH

PBL 11 kap. 20 §

Förelägga ägare av byggnadsverk att
vidta rättelse inom viss tid.
Rättelseföreläggande

VC/, BI/, BH

PBL 11 kap. 21 §

Förelägga att inom viss tid riva
byggnadsverk som inte satts i stånd
inom skälig tid.

VC/, BI/, BH

PBL 11 kap. 22, 23 §

Förelägga för ökad trafiksäkerhet

VC/, BI/, BH

PBL 11 kap. 24 §

Förelägga ägare till industrifastighet
som inte används, att anordna
stängsel kring det som skydd mot
olycksfall.

VC/, BI/, BH

PBL 11 kap. 30-32 och 32a
§§

Beslut om förbud mot fortsatt arbete
eller åtgärd, även förbud som förenas
med vite samt att i samband med ett
föreläggande enligt 20 § förbjuda att
den olovliga åtgärden utförs på nytt

VC/, BH/, BI

PBL 11 kap. 33 § 1

Beslut om förbud mot användning av
hela eller delar av byggnadsverk om
byggnadsverket har säkerhetsbrister,
även förbud som förenas med vite

VC/, BH/, BI

PBL 11 kap. 33 § 2

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

VC/, BH/, BI

PBL 11 kap. 34 §

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

VC/, BH/, BI

PBL 11 kap. 35 §

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

VC/, BH/, BI

(10.3)
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PBL 11 kap. 38 §

Bestämma att den åtgärd som förelagts enligt 19, 20, 21, 22, 23 eller 24
ska genomföras omedelbart trots att
föreläggandet inte vunnit laga kraft.

VC/, BI/, BH

PBL 11 kap. 39 §

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 11 kap. 19,
24 §§ PBL

VC/, BH/, BI

(delvis ny)

PBL 11 kap 40§

Anmäla till inskrivningsmyndighet

VC/, BH/, BI

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

Besluta om avgifter i enskilda
ärenden/fall med tillämpning av
kommunens plan- och bygglovstaxa

VC/, BH/, BI/,
BA

Ärende där
delegaten har
beslutsrätt

PBF 6 kap. 5 §

Besluta i anmälningspliktiga ärenden
(punkt 8 ändring, nybyggn
vindkraftverk ingår ej)

VC/, BI/ BH

I samråd med
VC, BI

PBF 6 kap. 5 §

Besluta i anmälningspliktiga ärenden
rörande eldstad och rökkanal

VC/, BH/, BI/,
BA

PBF 6 kap. 10 §

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

VC/, BI/, BH/,
BA

PBF 7 kap. 5 §

Besluta när en kontrollansvarig inte
krävs.

VC/, BI/, BH/

Beslut av om särskild besiktning av
hissar och andra motordrivna
anordningar

VC/, BH/, BI

Beslut om längre besiktningsintervall
enligt 3 kap. 16 §

VC/, BH/, BI

Plan- och
byggförordningen

PBF 8 kap. 6 § och
5 kap. 9 §

Boverkets föreskrifter och
allmänna råd BFS 2011:12,
med ändringar omtryckt i
BFS 2012:11 H 14) om

Beslut om anstånd med besiktning
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BA

Ärende där
delegaten har
beslutsrätt

hissar och vissa andra
motor-drivna anordningar

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

Boverkets föreskrifter och
allmänna råd om
Funktionskontroll av
ventilationssystem,
och certifieringar av
sakkunniga
funktionskontrollanter,
BFS 2011:16 OVK 1 ,
ändrad 2012:6, OVK 2, 4 §

enligt 3 kap. 17 §

VC/, BH/, BI

Beslut om användningsförbud för
hissar och andra motordrivna
anordningar med tillämpning av
bestämmelserna i 3 kap. 4-5 §§

VC/, BH/, BI

Besluta om föreläggande (utan vite)
mot ägare till byggnader som inte
fullgör sina skyldigheter ifråga om
funktionskontroll av ventilationssystem.

VC/, BH/, BI

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

VC/, BH/, BI

Beslut att medge mindre avvikelse
från föreskrifterna om det finns
särskilda skäl och byggnadsprojektet
ändå kan bli tekniskt tillfreds-ställande
och det inte finns någon avsevärd
olägenhet från annan synpunkt

VC/, BH/, BI

Beslut att medge mindre avvikelse
från föreskrifterna om det finns
särskilda skäl och byggnadsprojektet
ändå kan antas bli tekniskt tillfredsställande och det inte finns någon
avsevärd olägenhet från annan
synpunkt

VC/, BH/, BI

Företräda byggnadsnämnden vid
samråd med lantmäterimyndigheten
med rätt att anföra att frågan om
förhandsbesked eller bygglov bör
avgöras innan fastighetsbildning sker

VC/, BH/, BI

Boverkets byggregler, BFS
2011:6, omtryck 2014:3
BBR 1 kap (1:21)

Boverkets föreskrifter
2011:10, omtryck 2013:10,
tillämpning av eurokoder

BFS 2013:10, EKS 9, 3 §

Fastighetsbildningslagen
(1970:988)
FBL 4 kap. 25 §
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FBL 5 kap. 3 § tredje
stycket

Besluta att påkalla fastighetsreglering
som behövs för att mark och vatten
ska kunna användas på ett
ändamålsenligt sätt

VC/, BH/, BI

BL 14 kap. 1 a § första
stycket 3-7

Besluta att ansöka om fastighetsbestämning, (avsöndring)

VC/, BH/, BI

FBL 15 kap. 11 §

Godkännande av förrättning,
förrättningsbeslut eller
gränsutmärkning

VC/, BH/, BI

AL 12 §

Företräda byggnadsnämnden vid
samråd med lantmäterimyndigheten
med rätt att anföra att frågan om
förhandsbesked eller bygglov bör
avgöras innan
gemensamhetsanläggning inrättats
vid samrådet begära att ärendet
hänskjuts till byggnadsnämnden för
prövning

VC

AL 18 §

Rätt att påkalla förrättning

VC

AL 30 §

Godkännande av beslut eller åtgärd

VC

Företräda byggnadsnämnden vid
samråd med lantmäterimyndigheten
med rätt att anföra att frågan om
förhandsbesked eller bygglov bör
avgöras innan upplåtelse av
ledningsrätt sker
Godkännande av beslut eller åtgärd

VC

Beslut om att byggfelsförsäkring inte
behövs

VC/, BI

Beslut om att färdigställandeskydd
inte behövs

VC/; BI/BH

I samråd med
VC, BI

Besluta i ärenden om anmälningseller informationsplikt.

VC

Avser diverse
markarbeten och
enkla bygg- och
anläggningsåtgär

Anläggningslagen
(1973:1149)

Ledningsrättslagen
(1973:1144)
LL 19 §

LL 28 §

VC

Lag (1993:320) om
byggfelsförsäkring m.m.
LBF 1 b §

LBF 14 §

BH

I samråd med
VC, BI

Miljöbalken (1998:808)
7 kap.

Sida 14 av 17

7 kap. 18 (b) §

Beslut om dispens om det finns
särskilda skäl.

der (exv.
Tillfälliga
åtgärder, mindre
transformatorsta
tioner, enstaka Pplatser o.d.)

Kommunallagen (1991:900)
6 kap 36 §
Beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas.

Gemensamma bestämmelser för delegeringen
Delegeringen innefattar rätt

att om en ansökan om bygglov, marklov, rivningslov eller förhandsbesked är ofullständig,
förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom viss tid vid äventyr att ansökan kan komma att
avvisas eller att avgöras i befintligt skick (9 kap. 22 § första stycket PBL)
att avvisa en ansökan som trots föreläggande enligt 9 kap. 22 § första stycket PBL är så
ofullständig att den inte kan prövas i sak (9 kap. 22 § andra stycket PBL)

att besluta om lov även om den sökta åtgärden avviker från detaljplan eller områdesbestämmelser om avvikelsen är förenlig med syftet med planen eller bestämmelserna inom 10%
överskridande, inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap. 31b och 31c § respektive 9 kap.
35 § andra stycket PBL

att besluta om rättelse/omprövning av beslut som delegaten fattat enligt de förutsättningar som
anges i 26 § respektive 27 § förvaltningslagen

att avvisa överklagande av beslut som fattats av delegaten som kommit in för sent enligt vad som
anges i 24 § förvaltningslagen

att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av beslut som delegaten själv
fattat
Delegeringen avser inte befogenhet att avslå en framställning eller ansökan eller att avgöra
ärende som är av stor vikt eller har principiell betydelse.
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 enligt 6 kap. 37 §
kommunallagen anmälas till förvaltningschefen.
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Del 3 Miljöverksamheten
Delegation till verksamhetschef/, miljö- hälsoskyddsinspektörer ellersamt
livsmedelsinspektörer
Miljö- och byggnadsnämnden uppdrar åt verksamhetschef/ och miljö- och
hälsoskyddsinspektörer eller samt livsmedelsinspektörer, att på nämndens uppdrag, när
miljö- och byggnadsnämnden enligt tillämplig lagstiftning1 är behörig därtill, fatta beslut i
nedan angivna grupper av ärenden med de undantag som följer av kommunallagen.

Allmänt
1

Bedriva tillsyn och kontroll enligt tillämplig lagstiftning och i samband med detta
begära de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen eller kontrollen.

2

Meddela de beslut, förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att
lagar, förordningar och föreskrifter, tillstånd, domar och andra beslut skall
efterlevas.

3

Bestämma att beslut gäller omedelbart även om det överklagas.

4

Besluta om att avvisa eller avsluta ärende.

5

Begära utdömande av vite enligt beslut som miljö- och byggnadsnämnden har
fattat.

6

Representera miljö- och byggnadsnämnden vid samråd och samarbete med
myndigheter, organisationer och enskilda.

7

Anhängiggöra, utföra, bevaka och fullfölja miljö- och byggnadsnämndens talan
inför domstolar, övriga myndigheter och inrättningar.

8

Avge yttranden där miljö- och byggnadsnämnden är remissinstans.

9

Överklaga beslut där miljö- och byggnadsnämnden är besvärsberättigad om
beslutet fattats genom delegation eller i avvaktan på nämndens beslut om
nämnden fattat beslut i ärendet.

10

Begära polishandräckning för tillträde till fastigheter, byggnader, andra
anläggningar samt transportmedel och att där utföra undersökningar och andra
åtgärder vid utövande av tillsyn och kontroll enligt tillämplig lagstiftning eller för
verkställande av beslut.

Tillstånd, anmälan och registrering
11

Besluta om tillstånd, godkännande eller registrering av verksamheter samt
återkalla eller tillfälligt upphäva sådant beslut.

12

Besluta i ärenden om anmälnings- eller informationsplikt.

13

Besluta om tillstånd, pröva anmälan samt besluta om undantag från kommunala

1 Miljöbalken (1998:808) med dess förordningar och föreskrifter, livsmedelslagen (2006:804) med dess förordningar och
föreskrifter, smittskyddslagen (2004:168), lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:805) med dess förordningar
och föreskrifter, tobakslagen (1993:581), lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) samt EG-förordningar som berör livsmedel, foderkontroll, växtskyddsmedel och andra kemiska produkter
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föreskrifter.
14

Besluta om tillstånd, undantag eller dispens från lokala renhållningsföreskrifter.

15

Upphäva eller återkalla tillstånd, godkännande, registrering eller dispens som
meddelats genom delegation.

Taxor och avgifter
16

Besluta om årlig kontrollavgift eller besöksavgift för enskilda verksamheter eller
företag enligt kommunfullmäktiges gällande taxa.

17

Besluta om avgift för tillsyn, extra offentlig kontroll, registrering, prövning av
ansökan samt handläggning av anmälan och registrering enligt
kommunfullmäktiges gällande taxa.

18

Besluta om nedsättning eller eftergivande av avgifter i ett enskilt fall om det finns
särskilt skäl till detta.

Miljöbalken (1998:808) med dess förordningar och föreskrifter
19

Förelägga den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan
befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller i miljön, den som annars
är skyldig att avhjälpa olägenhet från sådan verksamhet eller den som upplåter
en byggnad för bostäder eller allmänna ändamål, att utföra sådana
undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen.

20

Föreskriva att sådan undersökning skall utföras av någon annan på bekostnad av
den som är skyldig att utföra undersökningen.

21

Besluta om miljösanktionsavgift enligt 30 kap miljöbalken.

Livsmedelslagen (2006:804) och dess förordningar och föreskrifter,
smittskyddslagen (2004:168), lag om foder och animaliska biprodukter (2006:805)
och dess förordningar och föreskrifter samt EG-förordningar som berör livsmedel
och foderkontroll
22

Besluta om omhändertagande samt destruktion av vara som saluhålls eller
uppenbart är avsedd att saluhållas i strid mot livsmedels- eller
foderlagstiftningen.

23

Besluta om skyldighet för person som sysslar med livsmedelshantering att
genomgå läkarundersökning.

24

Efter underrättelse från smittskyddsläkaren, vidta de åtgärder som behövs för att
spåra smitta och undanröja risk för smittspridning.

25

Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering enskilda livsmedelsföretag.
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