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§ 27 Dnr 2022/00024 EDP 2022-168 

Revidering av delegationsordning 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden antar kontorets skrivelse som sin egen och godkänner 
delegationsordningen. 

Ärendebeskrivning 
I samband med personaländringar på miljö- och byggavdelningen behövde 
delegationsordningen uppdateras med nya titlar. Övriga tillägg som är gjorda är kap 10 
förorenad mark samt tillägg i remisser då miljö- och vattenplaneraren ska besvara vatten 
remisser från myndigheter och övriga organisationer. Översyn över alla lagar är gjorda 
eftersom mycket händer inom miljöområdet.  

Delegation på miljösanktionsavgifter är inskrivet, i enlighet med SKR förslag på 
delegationsordning, dock högst på summan 50 000 kr och på avdelningschefs nivå.   

 



 
 

Antagen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Delegationsordning för  
Miljö- och byggnadsnämnden 
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1. Allmänt om delegation 
Syftet med att delegera nämndens beslutanderätt är dels att avlasta nämnden mindre viktiga ärenden, så kallade rutinärenden, dels att möjliggöra en 

effektivare förvaltning genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare. Beslut som fattas med stöd av delegation från nämnden 

fattas följaktligen i nämndens namn och är också juridiskt sett nämndens beslut. Delegering innebär att självständig beslutanderätt förs över från styrelsen 

till delegaten. Delegaten ansvarar för ärendets beredning och beslut. Nämnden kan när som helst återkalla lämnad delegation. Detta kan till exempel 

bli aktuellt i ett delegerat ärende som oförmodat har fått strategiskt övergripande betydelse.  

 

Inom miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde gäller nedanstående för beslut fattade med stöd av nämndens delegationsordning. 

Bestämmelser om delegation finns i kommunallagen (2017:725), KL 6 kap. 37–40 §§.  
 

Enligt KL 6 kap. § 38 får inte beslutanderätten delegeras när det gäller  

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. 

 

Delegeringen ger inte rätt att avslå en framställning eller ansökan, om inte annat uttryckligen anges i denna delegationsordning.  

Delegering ger inte heller rätt att avgöra ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, med undantag för befogenheten att besluta i 

brådskande ärenden (12 kap. 5 § PBL och 6 kap. 39 § KL). 

 

 

2. Delegerad beslutanderätt 
Respektive nämnds ansvar och behörighet framgår av reglementen för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Smedjebackens kommun. 

Delegationsregler: 

• Vid förfall för ordinarie delegat, och då beslut inte utan olägenhet kan uppskjutas, har överordnad tjänsteman, förordnad vikarie, eller annan 

tjänsteman inom verksamhetsområdet med samma funktion rätt att fatta beslut i stället för ordinarie tjänsteman. Den överordnade tjänstemannen 

bestämmer i ett sådant fall vem av dessa som ska fatta beslut.  

• Om ärendets beskaffenhet så påkallar, ska beslut fattas av överordnad tjänsteman, utskott eller nämnd. Det är den överordnade tjänstemannen som 

tar ställning till detta.  

• Förvaltningschef kan ersätta underställd delegat i samtliga delegerade ärenden. I de fall förvaltningschef är delegat får förvaltningschefen i sin tur 

uppdra åt en annan anställd inom kommunen att besluta i stället, om inte annat anges i den specifika delegationen.  
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3. Jäv 
Reglerna om jäv i 6 kap. 28–32 §§ KL gäller även vid delegationsbeslut. Delegaten får därför inte fatta delegationsbeslut i ärenden där delegaten är jävig. 

Om beslut fattas trots jäv kan beslutet komma att upphävas vid ett överklagande. Delegaten har en skyldighet att självmant anmäla jäv samt i det 

sammanhanget överlämna ärendet till annan behörig delegat eller till kommunstyrelsen. I de fall delegaten är jävig enligt KL 6 kap. 28-32 §§ ska ärendet 

alltid hänskjutas till närmast högre chef eller då det gäller samhällsbyggnadschefens ärenden ska dessa vid jäv hänskjutas till nämnden. 

 

 

4. Anmälan av delegeringsbeslut 
Beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas vid miljö- och byggnadsnämndens nästa sammanträde. Syftet med anmälningsskyldigheten är dels 

att tillgodose nämndens informations- och kontrollbehov, dels att se till att beslutet vinner laga kraft. Ett kommunalrättsligt beslut vinner laga kraft efter 

tre veckor räknat från den dag då det tillkännagavs på anslagstavlan att protokollet över beslutet justerats. Vad gäller beslut som fattats med stöd av 

delegation räknas klagotiden från den dag då anslag skett avseende justering av protokoll från det sammanträde vid vilket beslutet anmäldes till nämnden. 

 

 

5. Verkställighetsbeslut 
Delegering innebär att självständig beslutanderätt förs över från nämnden till delegaten. Till beslutsfattande som faller utanför delegationsbegreppet hör 

beslut som är att betrakta som ren verkställighet, det vill säga där det saknas utrymme för självständiga bedömningar. Frågor av typen verkställighet och 

förberedande frågor ankommer normalt på den kommunala administrationen. Exempel på sådana beslut är avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa och 

inköp enligt ramavtal. Även flertalet beslut som rör myndighetens rent interna förhållanden utgör ren verkställighet, till exempel fastighetsförvaltning, 

attest, lönesättning, och övrig personaladministration. Se bilaga. 

 

Gränsdragningen har dock betydelse för frågan om besluten kan överklagas och om de måste anmälas till nämnden. Ett beslut som fattas av annan än 

nämnden själv utan stöd i delegationsordningen saknar laga verkan. Ett sådant ”beslut” är inte giltigt och får inte verkställas eller tillämpas och kan heller 

inte överklagas.  
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6. Arbetsordning 
 

Av följande förteckning framgår vad som gäller i administrativa frågor för miljö- och byggnadsnämnden. Förteckningen beslutas av miljö- och 

byggnadsnämnden men utgör inte delegeringar i kommunallagens bemärkelse. Åtgärder som vidtas med stöd av denna förteckning behöver inte anmälas 

till nämnden. 

 

Nr Ärende Ansvar Anmärkning 

1 Underteckna miljö- och byggnadsnämndens 

handlingar 

 

Ordförande och nämndsekreterare 

 

Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal 

och andra handlingar som upprättas med anledning därav 

undertecknas av den som fattat beslutet eller den som annars 

utses. 

2 Behörig att ta emot rekommenderat brev  

 

Avdelningschef 

Administratör 

 

 

3 Behörig att skriva på delgivning  Avdelningschef 

Administratör 

 

4 Utse ombud att föra miljö- och byggnadsnämndens 

talan  

 

Ordförande 

Förvaltningschef  

Avdelningschef 

Omfattar utfärdande av fullmakt  

 

5 Utse personuppgiftshandläggare Avdelningschef 

 

 

6 Ansvara för miljö- och byggnadsnämndens arkiv och 

utse arkivredogörare  

Avdelningschef 
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Delegeringsförteckning 
I delegeringsförteckningen nedan anges vilka ärenden eller grupper av ärenden inom nämndens område där annan än nämnden får beslutanderätt. 

 

Allmänt 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Besluta i ärenden som är så brådskande att 

nämndens avgörande inte kan avvaktas  

6 kap. 39 § KL Ordförande  

2 Pröva om överklagande skett i rätt tid och 

avvisa överklagande som kommit in för sent  

45 § Förvaltnings-lagen 

(2017:900) FL  

Delegat av ursprungsbeslut 

Ansvarig tjänsteman för ärendet*  

*I de fallen miljö- och byggnadsnämnden 

fattat beslut.  

3 Ompröva och ändra beslut  37–38 §§ FL  Delegat av ursprungsbeslut Delegationen omfattar att ta ställning till 

om ändring av beslut ska ske eller inte. 

4 Beslut att avslå en framställning om att 

avgöra ett ärende 

12 § första stycket 

FL 

Avdelningschef  

5 Avvisa ombud  14 § FL  Avdelningschef   

6 Beslut att ombud ska medverka personligen 

vid handläggningen av ett ärende 

14 § första stycket FL Delegat i ärendet 
 

7 Beslut att begära att ett ombud styrker sin 

behörighet  

15 § första stycket 

FL 

 

Delegat i ärendet 
 

8 Beslut att förelägga part eller ombud att 

styrka ombudets behörighet genom fullmakt 

med det innehåll som framgår av 15 § första 

stycket FL 

15 § andra stycket FL 
 

Delegat i ärendet 
 

9 Besluta att förelägga den enskilde att 

avhjälpa en brist i en framställning, om 

bristen medför att framställningen inte kan 

läggas till grund för en prövning i sak 

20 § andra stycket FL 
 

Delegat i ärendet 
Se dock  

9 kap 22 § PBL och 6 kap 10 § PBF 
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10 Besluta att avvisa en framställning som är så 

ofullständig eller så oklar att den inte kan tas 

upp till prövning 

20 § andra stycket FL 
 

Delegat i ärendet 

Se dock  

9 kap 22 § PBL och 6 kap 10 § PBF 

11 Besluta att avskriva ett ärende från vidare 

handläggning om en ansökan/framställning 

har återkallats eller frågan förfallit av annan 

anledning 

 Delegat av ursprungsbeslut 

Ansvarig tjänsteman för ärendet* 

*I de fall miljö- och 

byggnadsnämnden fattat beslut. 

12 Besluta att inte lämna ut handling, uppställa 

villkor för dess utlämnande eller avge 

yttrande över överklagande av sådant beslut   

Offentlighets- och 

sekretesslag (2009:400) 
OSL 

Nämndsekreterare 

Avdelningschef 

  

13 Föra miljö- och byggnadsnämndens talan 

och avge yttrande i ärenden eller mål vid 

domstol eller annan myndighet  

6 kap. 15 § FL Avdelningschef  

 

Delegationen omfattar att ta ställning till 

om beslut eller dom ska överklagas samt att 

i förekommande fall överklaga.  

14 Besluta om att lämna ett ärende utan åtgärd, 

att avvisa ett ärende eller att avskriva ett 

ärende. 

 Delegat i aktuellt ärende  

15 Besluta om representation över 5000 kr  Ordförande Representation <5000 kr är verkställighet 

16 Besluta om förtroendevaldas deltagande i 

kurser och konferenser 

 Ordförande  

17 Firmateckning inom verksamhetens 

ansvarsområde och som inte överstiger 

beloppsgränser för anskaffning eller är av 

övergripande strategisk betydelse 

 Avdelningschef  

18 Tecknande av avtal  Avdelningschef Nya avtal beslutas första gången i nämnd 

19 Besluta om och teckna personbiträdesavtal 

inom verksamhetsområdet 

 Avdelningschef  
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20 Beslut att förelägga den enskilde att 

avhjälpa en brist i en framställning, om 

bristen medför att framställningen inte kan 

läggas till grund för en prövning i sak 

 

20 § andra stycket FL Delegat av ursprungsbeslut 

Ansvarig tjänsteman för ärendet* 

*I de fallen miljö- och byggnadsnämnden 

fattat beslut. 

Ärenden enligt Plan- och bygglagen (2009:100), PBL samt anslutande författningar och föreskrifter  
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Föreläggande om att avhjälpa brist i ansökan om 

lov, förhandsbesked eller anmälan 

9 kap. 22 § första stycket 

PBL 

6 kap. 10 § första stycket 

PBF 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

2 Avvisning av ansökan eller anmälan när 

föreläggande om komplettering inte åtlytts 

9. kap. 22 § andra stycket 

PBL 

6 kap. 10 § andra stycket 

PBF 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

3 Begäran om att en ansökan om lov, förhandsbesked 

eller anmälan och andra sådana handlingar som 

avses i 9 § kap. 21 § PBL ska vara utförda så att de 

är lämpliga för arkivering 

6 kap. 9 § PBF Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

4  Beslut om startbesked vid anmälan av 

eldstad/rökkanal 

6 kap. 5 § PBF Byggadministratör 

Bygglovshandläggare 

 

5  Beslut om startbesked vid anmälan av icke 

bygglovspliktiga åtgärder 

6 kap. 5 § PBF Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

6 Beslut om förlängning av handläggningstiden i 

ärende om lov eller förhandsbesked 

9 kap. 24 § andra stycket 

PBL 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

7 Beslut om att avvisa för sent inkommet 

överklagande 

13 kap. 16 § första och 

andra styckena PBL 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 
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8 Beslut om prövning av åtgärder som inte kräver lov 9 kap. 14 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

9 Beslut om villkorsbesked 9 kap. 19 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

10 Beslut om anståndsförklaring 9 kap. 28 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

11 Beslut om tidsbegränsat bygglov samt beslut om 

förlängning av sådant 

9 kap. 33 § PBL 

9 kap. 33§ a PBL 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

Genom lagen (2017:267) upphör 9 kap. 33 a § PBL att gälla den 

1 maj 2023. 
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12  Beslut om bygglov för åtgärder inom detaljplanelagt 

område för 

a) nybyggnad inom detaljplan av en- eller tvåbostadshus 

som inte hänför sig till gruppbebyggelse 

b) tillbyggnad eller annan ändring av en- eller 

tvåbostadshus 

c) ny- och tillbyggnad eller annan ändring av mindre 

ekonomibyggnad, gäststuga, garage eller carport för högst 

två bilar, andra uthus och därmed jämförliga byggnader 

d) ny- och tillbyggnad eller annan ändring inom detaljplan 

eller område med områdesbestämmelser av fritidshus, 

kolonistugor och liknande byggnader 

e) ny- och tillbyggnad eller annan ändring av kiosk, 

transformatorstation, avloppsstation, pumpstation eller 

därmed jämförlig byggnad med en byggnadsarea av max 

15 kvm 

f) ny- och tillbyggnad eller annan ändring inom detaljplan 

eller på etablerad industrifastighet, av industri- eller 

kontorsbyggnad med en byggnadsarea av max 500 kvm 

samt tillbyggnad eller ändring av jämförbar byggnad 

g) Ianspråktagande eller inredning av byggnad helt eller 

till viss del för väsentligen annat ändamål 

Beslut om bygglov för nybyggnad av en- och 

tvåbostadshus inom ramen för föreskrifter och riktlinjer 

som bestämts i bindande förhandsbesked enligt 9 kap. 17 

§ PBL 

Ändring av meddelat lov inom ramen för tidigare 

medgiven bruttoarea, användningssätt eller medgiven liten 

avvikelse från detaljplan eller områdesbestämmelser 

9 kap. 30 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

13 Beslut om rivningslov som inte avser en byggnad 

eller en byggnadsdel som bör bevaras p.g.a. 

byggnadens eller bebyggelsens historiska, 

kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga 

värde 

9 kap. 34 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

14 Beslut om marklov för planenlig åtgärd 9 kap. 35 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 
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15 Beslut om bygglov för åtgärder utom detaljplanelagt 

område: 

a) nybyggnad av en- eller tvåbostadshus som inte hänför 

sig till gruppbebyggelse 

b) tillbyggnad eller annan ändring av en- eller 

tvåbostadshus 

c) ny- och tillbyggnad eller annan ändring av mindre 

ekonomibyggnad, gäststuga, garage eller carport för högst 

två bilar, andra uthus och därmed jämförliga byggnader 

d) ny- och tillbyggnad eller annan ändring eller område 

med områdesbestämmelser av fritidshus, kolonistugor och 

liknande byggnader 

e) ny- och tillbyggnad eller annan ändring av kiosk, 

transformatorstation, avloppsstation, pumpstation eller 

därmed jämförlig byggnad med en byggnadsarea av max 

15 kvm 

f) ny- och tillbyggnad eller annan ändring eller på 

etablerad industrifastighet, av industri- eller 

kontorsbyggnad med en byggnadsarea av max 500 kvm 

samt tillbyggnad eller ändring av jämförbar byggnad 

g) Ianspråktagande eller inredning av byggnad helt eller 

till viss del för väsentligen annat ändamål 

Beslut om bygglov för nybyggnad av en- och 

tvåbostadshus inom ramen för föreskrifter och riktlinjer 

som bestämts i bindande förhandsbesked enligt 9 kap. 17 

§ PBL 

Ändring av meddelat lov inom ramen för tidigare 

medgiven bruttoarea, användningssätt eller medgiven liten 

avvikelse från områdesbestämmelser 

 

9 kap. 31 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 
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Genomförande av mark-, bygg- och rivningsåtgärder 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

16 Beslut om föreläggande för byggherren att 

ge in ytterligare handlingar som behövs för 

nämndens prövning i frågan om startbesked 

10 kap. 22 § första 

stycket 2 PBL 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

17 Beslut om startbesked 10 kap. 23 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

18 Beslut om att det inte behövs någon 

kontrollplan för rivningsåtgärder 

10 kap. 18 § andra 

stycket PBL 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

19 Bestämma – i kontrollplan eller genom särskilt 

beslut – att krav på omfattande ändringar av 

andra delar än den direkt berörda av en 

byggnad inte behöver utföras förrän vid en viss 

senare tidpunkt 

3 kap. 21 § PBF Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

20 Beslut att medge mindre avvikelse från 

föreskrifterna i Boverkets byggregler om det 

finns särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå 

kan bli tekniskt tillfredsställande och det inte 

finns någon avsevärd olägenhet från annan 

synpunkt 

BBR 1:21 Boverkets 

byggregler, BFS 2011:6, 

omtryck 2014:3 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

21 Beslut om att ett byggnadsverk får tas i bruk 

utan att slutbesked lämnats 

10 kap. 4 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

22 Beslut att utse ny kontrollansvarig 10 kap. 13 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare  
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23 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 

BFS 2015:6, EKS 10, 3 

§ Boverkets föreskrifter 

2011:10, omtryckt 

2015:6, om tillämpning 

av europeiska 

konstruktionsstandarder 

(eurokoder) 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

 

24 Beslut om kompletterande villkor för bygg- 

eller rivningsåtgärderna eller för kontrollen 

10 kap. 29 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

25 Beslut om interimistiskt slutbesked 10 kap. 36 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

26 Beslut om slutbesked 10 kap. 34 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

Ärenden avseende hissar och andra motordrivna anordningar samt funktionskontroll av ventilationssystem 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

27 Beslut om längre besiktningsintervall 3 kap. 16 § Boverkets 

föreskrifter och allmänna råd 

(BFS 2011:12, med ändringar 

t.o.m. BFS 2018:2 – H 18, 

omtryck BDFS 2018:2) om 

hissar och vissa andra 

motordrivna anordningar 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

28 Beslut om anstånd med kontroll 3 kap. 17 §§ Boverkets 

föreskrifter och allmänna råd 

(BFS 2011:12, med ändringar 

t.o.m. BFS 2018:2 – H 18, 

omtryck 2018:2) om hissar 

och vissa andra motordrivna 

anordningar 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 
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29 Beslut om senareläggning av 

besiktningstidpunkt för funktionskontroll av 

ventilationssystem 

4 § Boverkets föreskrifter och 

allmänna råd om 

funktionskontroll av 

ventilationssystem och 

certifieringar av sakkunniga 

funktionskontrollanter, BFS 

2011:16 med ändringar t.o.m. 

BFS 2017:10, OVK 3, 

omtryck BFS 2017:10 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

Tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

30 Anmärkning i anslutning till tillsyn  Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

31 Besluta att begära biträde av Polismyndigheten 

för tillträde enligt 11 kap. 8 § PBL 

11 kap. 9 § PBL Avdelningschef 
Kan medföra ersättningsskyldighet enligt 14 kap. 2 § PBL 

32 Beslut att det ska planteras på tomten och att 

befintlig växtlighet på tomten ska bevaras, om 

det behövs för att uppfylla kraven i 8 kap. 15 § 

första stycket PBL 

8 kap. 15 § tredje 

stycket PBL 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

33 Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller 

åtgärd 

11 kap. 30 § PBL 

11 kap. 31 § PBL 

11 kap. 32 § PBL 

11 kap. 37 § PBL 

12 kap. 6 § 2 PBL 

Avdelningschef 
 

34 Beslut om ingripandebesked 11 kap. 7 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 
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35 Beslut om föreläggande för den som äger eller 

annars ansvarar för hiss eller annan 

motordriven anordning i byggnadsverk att se 

till att anordningen kontrolleras (särskild 

besiktning) 

8 kap. 6 § PBF Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

36 Beslut om byte av funktionskontrollant 11 kap. 34 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

37 Beslut om lovföreläggande, dock utan vite 11 kap. 17 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

38 Beslut om föreläggande om 

underhållsutredning, dock utan vite 

11 kap. 18 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

39 Beslut om att entlediga och utse ny 

kontrollansvarig 

11 kap. 35 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

40 Beslut om föreläggande om anordnande av 

stängsel kring industrianläggning som inte 

längre används, dock utan vite 

11 kap. 24 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

41 Beslut om ansökan om handräckning för 

tillträde eller för genomförande av en åtgärd 

som avses med föreläggande som meddelats 

med stöd av 11 kap. 19–25 §§ PBL 

11 kap. 39 § PBL Avdelningschef 
 

Avgifter i ärenden enligt PBL samt anslutande författningar och föreskrifter 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

42 Uttag av avgift i enlighet med kommunens taxa 

för ärenden enligt PBL, även uttag av avgift i 

förskott 

12 kap. 8 § PBL 

12 kap. 9 § PBL 

12 kap. 11 § PBL 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 
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Lagen (2014:320) om färdigställandeskydd, LFS 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Prövning av behov och beslut i frågan om 

färdigställandeskydd behövs eller inte för vissa 

åtgärder som anges i lagen 

3 § LFS Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

Lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltar, LGS 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Beslut om förelägganden och förbud i ärenden 

om tillsyn enligt LGS som ankommer på 

nämnden 

§ 12 LGS Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

Avser skyltar av olika slag 

Fastighetsbildningslagen (1970:988), FBL 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1  Företräda miljö- och byggnadsnämnden vid 

samråd med lantmäterimyndigheten med rätt att 

anföra att frågan om förhandsbesked eller 

bygglov bör avgöras innan fastighetsbildning 

sker 

4 kap. 25 § FBL Avdelningschef 
 

2 Besluta att påkalla fastighetsreglering som 

behövs för att mark och vatten ska kunna 

användas på ett ändamålsenligt sätt 

5 kap. 3 § tredje stycket 

FBL 

Avdelningschef 
 

3 Beslut om att ansöka om fastighetsbestämning 14 kap. 1 a § första 

stycket 4–7 FBL 

Avdelningschef 
 

4 Godkänna förrättning, förrättningsbeslut eller 

gränsutmärkning 

15 kap. 11 § FBL Avdelningschef 
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Anläggningslagen (1973:1149), AL 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Besluta att begära förrättning 18 § första stycket 3 AL Avdelningschef 
 

2 Företräda miljö- och byggnadsnämnden vid 

samråd med lantmäterimyndigheten med rätt att 

anföra att frågan om förhandsbesked eller 

bygglov bör avgöras innan 

gemensamhetsanläggning inrättas 

21 § AL Avdelningschef 
 

3 Godkänna beslut eller åtgärd 30 § AL Avdelningschef 
 

Ledningsrättslagen (1973:1144), LL 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Företräda miljö- och byggnadsnämnden vid 

samråd med lantmäterimyndigheten med rätt att 

anföra att frågan om förhandsbesked eller 

bygglov bör avgöras innan upplåtelse av 

ledningsrätt sker 

19 § LL Avdelningschef 
 

2 Godkänna beslut eller åtgärd 28 § LL Avdelningschef 
 

Lagen (2010:1011) och förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor, LBE respektive FBE 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Beslut om tillstånd att hantera, överföra eller 

importera varor eller att yrkesmässigt eller i 

större mängd hantera brandfarliga varor 

16 § LBE 

17 § LBE 

Räddningschef 
 

2 Besluta om nya eller ändrade villkor för 

tillstånd 

19 § tredje stycket LBE Räddningschef 
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3 Beslut om att återkalla tillstånd 20 § LBE Räddningschef 
 

4 Beslut om att begära den hjälp av 

Polismyndigheten som behövs för tillsynen 

24 § tredje stycket LBE Räddningschef 
 

5 Beslut om förelägganden och förbud 25 § LBE Räddningschef 
 

6 Beslut om avgiftsuttag i enskilda fall för 

tillståndsprövning, tillsyn, provtagning, 

undersökning, godkännanden och andra beslut 

och åtgärder 

27 § LBE Räddningschef 
 

7 Undantag för enstaka tillfällen och vid 

hantering som inte är tillståndspliktig, från 

förbudet att föra öppen eld 

13 § 24 § FBE Räddningschef 
 

8 Yttrande till Polismyndigheten enligt FBE 27 § FBE Räddningschef 
 

9 Avsyning och medgivande att påbörja hantering 

efter avsyning, samt medgivande till 

försöksdrift 

30 § FBE Räddningschef 
 

Lagen (2006:378) om lägenhetsregister, LOL, mm 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Besluta om att fastställa belägenhetsadress 10 § LOL Samhällsplanerare 

GIS ingenjör 

 

2 Besluta om att fastställa lägenhetsnummer 11 § LOL Samhällsplanerare 

GIS ingenjör 

 

3 
Beslut om namn på befintliga vägar, som sedan 

tidigare namngivits av andra aktörer än 

Smedjebackens kommun 

 

 Samhällsplanerare 

GIS ingenjör 
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Förordning (1999:371) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar  
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Åläggande om särskild besiktning 8 § Förordning hissar  Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

2 Förbud mot användning av anordning (hiss 

m.m.) som inte uppfyller kraven 

12 § Förordning om 

hissar mm 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

Lag om bostadsanpassningsbidrag (2018:222), BAB 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Bevilja bostadsanpassningsbidrag och 

återställningsbidrag motsvarande 4 basbelopp 

BAB Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

2 Bevilja bostadsanpassningsbidrag motsvarande 

1 basbelopp 

BAB Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

 

 

Lagen om skydd mot olyckor, (2003:778) LSO och Förordning om skydd mot olyckor, FSO 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Medge att en fastighetsägare utför eller låter 

annan utföra sotning på dennes fastighet. Ett 

sådant medgivande får endast ges om sotningen 

kan ske på ett från brandskyddssynpunkt 

betryggande sätt.  

3 kap. 4 § LSO Räddningschef 

Brandman heltid 
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2 Att i samband med tillsyn meddela de 

föreläggande och förbud som behövs i enskilda 

fall för att denna lag eller föreskrifter som 

meddelats med stöd av lagen ska efterlevas 

5 kap. 2 § LSO Räddningschef  

Brandman heltid 

 

3 Att i samband med brandskyddskontroll 

meddela nödvändiga förelägganden och förbud 

enligt 5 kap. 2 § andra stycket LSO 

3 kap. 6 § LSO Skorstensfejar-

tekniker vid 

Borlänge Sotning 

och Ventilation AB 

 

4 Meddela föreskrifter om förbud helt eller delvis 

mot eldning utomhus samt om liknande 

förebyggande åtgärder mot brand 

2 kap. 7 § FSO Räddningschef 
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Miljöbalken (1998:808) 

Allmänna hänsynsregler, 2 kap. MB 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Besluta i tillsynsärende gällande 

tillämpningen av de allmänna 

hänsynsreglerna 

2 kap. 2–9 §§ MB, 26 kap. MB Miljöinspektör  

Miljökonsekvensbeskrivningar, MKB 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Yttrande till verksamhetsutövare med 

anledning av utökat samråd med 

miljökonsekvensbedömning enligt 6 kap. 5 § 

MB 

6 kap. 5 § MB Miljöinspektör  

2 Yttrande över MKB som inte kungörs 

tillsammans med ansökan i mål eller ärende 

enligt 6 kap. 8 § MB samt 7 § FMKB 

6 kap. 8 § MB samt 7 § FMKB 

Förordning (1998:905) om 

miljökonsekvensbeskrivningar 

Miljöinspektör 

 
 

3 Yttrande om MKB i samband med att MKB 

för plan eller program i enlighet med 6 kap. 

12 § upprättas enligt 6 kap. 14 § MB 

6 kap. 12 och 14 §§ MB Miljöinspektör  

Skydd av områden 7 kap. MB 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

2 Besluta i ärende om tillstånd enligt 

Smedjebackens kommuns föreskrifter om de 

kommunala naturreservaten samt meddela 

villkor 

7 kap. 7 §, 16 kap. 2 § MB samt 

de kommunala föreskrifterna för 

respektive naturreservat 

Avdelningschef 
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3 Besluta i ärende om tillstånd och dispens för 

markarbeten där återställning ovan mark ska 

ske 

7 kap. 7 §, 16 kap. 2 § MB Miljöinspektör Delegationen omfattar till exempel 

avloppsanläggning och 

ledningsdragning men inte hus och 

byggnader.  

4 Besluta i ärenden om tillstånd enligt 

föreskrifter i vattenskyddsföreskrifter som 

kommunen har meddelat eller dispens från 

sådana föreskrifter, om det finns särskilda 

skäl för det 

7 kap. 22 § första respektive 

andra styckena MB 

Miljöinspektör 

 

 

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap. MB, Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, FMH 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Besluta i ärende om tillstånd att inrätta 

avloppsanordning med ansluten vattentoalett 

13 § 1 stycket FMH Miljöinspektör  

2 Besluta i ärende om tillstånd att ansluta 

vattentoalett till befintlig avloppsanordning 

13 § 2 stycket FMH Miljöinspektör  

3 Besluta i ärende om anmälan för att inrätta 

annan avloppsanordning än som kräver 

tillstånd 

13 § andra stycket FMH Miljöinspektör  

4 Besluta i ärende om tillstånd att inrätta annan 

avloppsanordning än sådan till vilken 

vattentoalett är ansluten inom de delar av 

kommunen där detta krävs genom lokala 

föreskrifter 

13 § 3 stycket FMH Miljöinspektör  

5 Besluta i ärende om anmälan om ändring av 

sådana avloppsanordningar som avses i 13 § 

FMH 

14 § FMH Miljöinspektör  
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6 Besluta i ärende om tillstånd att inrätta 

värmepumpsanläggning för utvinning av 

värme ur berg, mark, ytvatten eller 

grundvatten 

17 § FMH, 

vattenskyddsföreskrifter för 

skyddsområden inom 

Smedjebackens kommun 

Miljöinspektör 

Miljöhandläggare 

 

7 Föreskriva att tillstånd att inrätta en 

avloppsanordning enligt § 13 eller 

värmepump enligt 17 § FMH inte får tas i 

bruk förrän den har besiktigats och godkänts 

18 § FMH Miljöinspektör  

8 Yttrande inför eller i samrådsskedet om 

tillståndsansökan eller 

miljökonsekvensbeskrivning 

9 kap. 6, 6a, 6b §§ samt 6 kap. 4 

§ MB 

Avdelningschef  

9 Yttrande till länsstyrelse eller mark- och 

miljödomstol angående behov att 

komplettera en ansökan vid prövning av 

ansökan om miljöfarlig verksamhet 

9 kap. 6, 6a, 6b §§, 19 kap. 4 § 

MB, 9 § FMH, respektive 22 

kap. 4 § och 10 §§ MB 

Avdelningschef  

10 Besluta i ärende om anmälan om gödselstad 

eller annan upplagsplats 

37 § FMH, lokala föreskrifter 

för att skydda människors hälsa 

och miljön 

Miljöinspektör  

11 Besluta i ärende om anmälan om att driva 

eller arrangera viss verksamhet enligt 38 § 

FMH 

38 § FMH Miljöinspektör  

12 Besluta i ärende om tillstånd att hålla vissa 

djur inom område med detaljplan eller 

områdesbestämmelser där tillstånd krävs 

enligt kommunens lokala föreskrifter 

39 § FMH, lokala föreskrifter 

för att skydda människors hälsa 

och miljön 

Miljöinspektör  

13 Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan 

för att sprida gödsel, slam eller annan 

orenlighet inom eller intill område med 

detaljplan där tillstånd eller anmälan krävs 

enligt kommunens lokala föreskrifter 

9 kap. 12 § MB, 40 § första 

stycket 2 FMH, lokala 

föreskrifter för att skydda 

människors hälsa och miljön 

Miljöinspektör  
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Förorenad mark 10 kap. MB 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Besluta i tillsynsärende angående 

avhjälpande av föroreningsskada 

  Miljöinspektör  

2 Besluta i tillsynsärenden angående 

avhjälpande av allvarlig miljöskada 

10 kap. 14 § MB Miljöinspektör  

3 Besluta i anmälningsärende om 

avhjälpandeåtgärd med anledning av en 

föroreningsskada, när åtgärden kan medföra 

ökad risk för spridning eller exponering av 

föroreningarna 

28 § FMH Miljöinspektör  

Vattenverksamhet 11 kap. MB 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Yttrande till länsstyrelsen i ärende om 

anmälan av vattenverksamhet eller till 

länsstyrelsen i ärende om tillstånd för 

vattenverksamhet 

11 kap. 9a-b och 13 §§ MB, 22 

§ Förordningen (1998:1388) om 

vattenverksamhet 

Miljöinspektör 

 

 

Jordbruk och annan verksamhet 12 kap. MB 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Yttrande i ärende om anmälan för samråd 

enligt 12 kap. 6 § MB 

 

 

 

12 kap. 6 § MB Miljöinspektör  
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Kemiska produkter och biotekniska organismer, 14 kap. MB 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Yttrande i ärende om tillstånd för import, 

yrkesmässig överlåtelse eller annan hantering 

av kemiska produkter enligt 14 kap. 12 § MB 

14 kap. 12 § MB Miljöinspektör  

2 Beslut i ärenden om dispens för spridning av 

växtskyddsmedel på ängs- och betesmarker  

2 kap. 39 § Förordning om 

bekämpningsmedel (2014:425) 

Miljöinspektör  

3 Besluta i ärende om tillstånd för yrkesmässig 

användning av växtskyddsmedel 

2 kap. 40 § Förordning om 

bekämpningsmedel (2014:425) 

Miljöinspektör  

4 Besluta i ärende om anmälan om 

yrkesmässig användning av växtskyddsmedel 

 

 

2 kap. 41 § Förordning om 

bekämpningsmedel (2014:425) 

Miljöinspektör  

Avfall och producentansvar 15 kap. MB 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Besluta om dispens för avfallshantering för 

en fastighetsinnehavare som på fastigheten 

återvinner eller bortskaffar avfallet, om det 

görs utan risk för olägenhet för människors 

hälsa eller miljön. 

15 kap. 25 § MB Miljöinspektör  

2 Yttrande till länsstyrelsen i ärende om 

tillstånd för yrkesmässig transport av avfall 

5 kap 7 § Avfallsförordning 

(2020:614) 

 

 

 

Miljöinspektör  
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Tillstånds giltighet, omprövning 24 kap. MB 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1.  På ansökan av tillståndshavaren upphäva 

eller ändra bestämmelser och villkor i ett 

tillståndsbeslut som har fattats med stöd av 

delegation.  

24 kap. 8 § MB Avdelningschef  

Tillsyn 26 kap. MB med förordningar 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1.  Meddela förelägganden och förbud 26 kap. 9 § MB Föreläggande: Miljöinspektör 

Förbud: Avdelningschef 

 

2 Ålägga tidigare ägare eller 

nyttjandeinnehavare att lämna uppgift om ny 

ägares eller nyttjanderättshavares namn och 

adress 

26 kap. 13 § MB Miljöinspektör  

3 Sända föreläggande eller förbud till 

inskrivningsmyndigheten för anteckning i 

inskrivningsregistret 

26 § kap. 15 § MB Miljöinspektör  

4 Begära att den som driver verksamhet som 

kan befaras medföra olägenhet för 

människors hälsa eller påverka miljön ska 

lämna förslag till kontrollprogram eller 

förbättrande åtgärder 

26 kap. 19 § tredje stycket MB Miljöinspektör  

5 Förelägga den som bedriver miljöfarlig 

verksamhet att avge miljörapport 

26 kap. 20 § MB Miljöinspektör  
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6 Förelägga den som bedriver verksamhet eller 

vidtar en åtgärd att till myndigheten lämna de 

uppgifter och handlingar som behövs för 

tillsynen 

26 kap. 21 § MB Miljöinspektör  

7 Förelägga den som bedriver verksamhet eller 

vidtar åtgärd eller som upplåter byggnad för 

bostäder eller allmänt ändamål, att utföra 

sådana undersökningar av verksamheten och 

dess verkningar som behövs för tillsynen 

26 kap. 22 § MB Miljöinspektör  

8 Besluta om att delegationsbeslut ska gälla 

med omedelbar verkan även om det 

överklagas 

 

26 kap. 26 § MB Miljöinspektör  

Miljösanktionsavgifter 30 kap. MB 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

Besluta om miljösanktionsavgift, dock högst  

50 000 kr 

30 kap. 3 § MB Avdelningschef 

 

Lokala föreskrifter om hantering av hushållsavfall 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Besluta i ärende om tillstånd för 

kompostering på fastigheten av avfall från 

latrin 

Lokala föreskrifter om 

avfallshantering § 31 

Miljöinspektör  

2 Besluta i ärende om tillstånd för 

omhändertagande på den egna fastigheten av 

avfall från enskild avloppsanläggning 

Lokala föreskrifter om 

avfallshantering § 29 

Miljöinspektör  
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3 Besluta om restriktioner gällande 

slamtömning 

Lokala föreskrifter om 

avfallshantering § 26 

Miljöinspektör  

4 Besluta i ärende om tillstånd för utsträckt 

hämtningsintervall av slam från enskild 

avloppsanläggning 

Lokala föreskrifter om 

avfallshantering § 28 

Miljöinspektör  

5 Besluta om befrielse från skyldigheten att 

överlämna kärlavfall till kommunen 

Lokala föreskrifter om 

avfallshantering § 22 

Miljöinspektör  

6 Begära in uppgifter om avfallets art, 

sammansättning, mängd och hantering från 

den som yrkesmässigt bedriver verksamhet 

där det uppstår annat avfall än hushållsavfall 

Lokala föreskrifter om 

avfallshantering § 36 

Miljöinspektör  

7 Begära in uppgifter om avfallets art, 

sammansättning, mängd och hantering från 

den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige 

för in eller säljer förpackningar 

 

 

 

Lokala föreskrifter om 

avfallshantering § 37 

Miljöinspektör  

Taxor och avgifter 27 kap. MB 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Beslut att debitera avgift för prövning och 

tillsyn enligt kommunens taxa enligt 

miljöbalkens tillämpningsområde 

27 kap. 1 § MB,  

kommunens taxa 

Miljöinspektör  

2 Besluta om nedsättning av avgift eller 

efterskänkande av avgift i enskilt fall enligt 

vad som föreskrivs i kommunens taxa 

Kommunens taxa Avdelningschef 
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3 Förordna om att beslut om uttag av avgift ska 

gälla omedelbart även om det överklagas 

9 kap. 5 § Förordning 

(1998:940) om avgifter för 

prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken, FAPT 

Avdelningschef  

4 Besluta om årlig avgift 2 kap. 1–2 §§ Förordning 

(1998:940) om avgifter för 

prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken, FAPT 

 

 

Avdelningschef 

 

 

Tillträde 28 kap. MB 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Besluta att begära polishjälp för tillträde till 

fastigheter, byggnader, andra anläggningar 

samt transportmedel och att där utföra 

undersökningar och andra åtgärder 

28 kap. 1, 6 och 8 §§ MB Avdelningschef  

2 Besluta att meddela förbud att rubba eller 

skada mätapparat eller liknande utrustning 

som behöver sättas ut vid undersökningar 

28 kap. 7 § MB Avdelningschef  

Strålskyddslagen, (2018:396) SSL, Strålskyddsförordningen (2018:506) SSF 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Besluta om kontrollköp i syfte att få fram 

underlag för en dialog med en 

verksamhetsutövare i frågor som rör 

skyldigheten att förvissa sig om att en solare 

har fyllt 18 år. 

8 kap. 5 § SSL Avdelningschef  
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2 Besluta om de förelägganden som behövs för 

tillsynen och för att de som har skyldigheter 

enligt strålskyddslagen, dess föreskrifter eller 

beslut som meddelats med stöd av lagen ska 

fullgöra dessa. 

8 kap. 6 § SSL Miljöinspektör  

3 Beslut om tillfälligt omhändertagande av 

teknisk anordning eller ämne 

8 kap. 8 § SSL Miljöinspektör  

4 Beslut att försegla fastigheter, byggnader, 

utrymmen och andra anläggningar samt 

tekniska anordningar 

8 kap. 9 § SSL Miljöinspektör  

5 
Begära hos Polismyndigheten den hjälp som 

behövs för att kunna utföra tillsynen. 

 

8 kap. 12 § SSL Avdelningschef  

6 
Besluta att ta ut avgift för tillsynsärende 

enligt SSL 
16 a § SSF, 43 § SSL,  

10 kap. 4 § SSL, 8 kap. 14 § 

SSF, kommunens taxa 

Miljöinspektör  

7 Godkännande av anmälan där kosmetiskt 

solarium yrkesmässigt upplåts till 

allmänheten 

5 kap 8 § SSF 

10 § SSMFS (2012:5) 

 

Miljöinspektör  

Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor, 
(NFS 2021:10) 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Godkännande av information rörande 

installation av cistern 

3 kap 1 § Naturvårdsverkets 

föreskrifter om skydd mot mark- 

och vattenförorening vid lagring 

av brandfarliga vätskor och 

spilloljor (NFS 2021:10) 

Miljöinspektör  
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2 Besluta i ärenden om hantering av mer än 

totalt 150 liter brandfarliga vätskor eller 

spilloljor i lösa behållare inom ett och samma 

vattenskyddsområde som sker i minst fem 

dagar under en sammanhängande period av 

trettiodagar 

3 kap 2 § Naturvårdsverkets 

föreskrifter om skydd mot mark- 

och vattenförorening vid lagring 

av brandfarliga vätskor och 

spilloljor (NFS 2021:10) 

Miljöinspektör  

3 Besluta i tillsynsärende av kontrollrapport 3 kap. 3 § Naturvårdsverkets 

föreskrifter om skydd mot mark- 

och vattenförorening vid lagring 

av brandfarliga vätskor och 

spilloljor (NFS 2021:10) 

Miljöinspektör  

4 Besluta om krav gällande sekundärt skydd 

för cisterner med anslutna rör- och 

slangledningar samt lösa behållare i pannrum 

eller motsvarande i bostadshus och som är 

under regelbunden uppsikt 

4 kap 1 § Naturvårdsverkets 

föreskrifter om skydd mot mark- 

och vattenförorening vid lagring 

av brandfarliga vätskor och 

spilloljor (NFS 2021:10) 

Miljöinspektör  

5 Godkännande av information rörande cistern 

och rörledning som tas ur bruk 

7 kap 1 § Naturvårdsverkets 

föreskrifter om skydd mot mark- 

och vattenförorening vid lagring 

av brandfarliga vätskor och 

spilloljor (NFS 2021:10) 

Miljöinspektör  

6 Besluta om undantag från föreskriften i 

enskilda fall och om det finns särskilda skäl 

8 kap 1 § Naturvårdsverkets 

föreskrifter om skydd mot mark- 

och vattenförorening vid lagring 

av brandfarliga vätskor och 

spilloljor (NFS 2021:10) 

Miljöinspektör  

Lag om sprängämnesprekursorer (2014:799)  

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Besluta att begära de uppgifter och 

handlingar som behövs för tillsynen 

7 § SP Miljöinspektör  
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2 Besluta att begära polishjälp för att få den 

hjälp som behövs för att tillsynen ska kunna 

genomföras 

7 § SP Avdelningschef  

3 Besluta om att debitera avgift enligt fastställd 

taxa 

11 § SP, kommunens taxa Miljöinspektör  

Livsmedelsområdet mm 

Livsmedelslagen (2006:804) LL 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 
Beslut att meddela förelägganden och 

förbud utan vite som behövs för 

efterlevnaden av livsmedelslagen, lagen 

om animaliska bi-produkter 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 Föreläggande: livsmedelsinspektör 

Förbud: Avdelningschef 

 

2 
Beslut avseende registrering av 

livmedelsanläggning 
23 § LMF Livsmedelsinspektör  

3 
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 5 000 

kronor 

24 § första och andra styckena 

LL, 34 § LF 

Livsmedelsinspektör  

4 
Besluta om att begära hjälp av 

polismyndigheten för utövande av 

livsmedelskontrollen eller verkställighet av 

beslut, om förutsättningar för sådan begäran 

föreligger 

27 § LL 
Avdelningschef  
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5 
Besluta att förordna att ett beslut ska gälla 

omedelbart även om det överklagas 

33 § LL 
Livsmedelsinspektör 

 

 

 

Åtgärder från de behöriga myndigheternas sida och sanktioner 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

6 
Besluta om att varor ska behandlas, att 

märkning ändras, eller att korrigerande  

information ska förmedlas till 

konsumenterna. 

 

F 2017/625 Art 138 2 c 
Livsmedelsinspektör  

7 
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 
Avdelningschef  

8 
Besluta att aktören ska öka egenkontrollernas 

frekvens  

 

F 2017/625 Art 138 2 e 
Livsmedelsinspektör  

9 
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 
Livsmedelsinspektör  

10 
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 
Avdelningschef  

11 
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 
Avdelningschef  
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Livsmedelsförordningen (2006:813) 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 
Besluta om skyldighet för den som är 

sysselsatt med livsmedelsverksamhet att 

genomgå läkarundersökning om det behövs 

av livsmedelshygieniska skäl  

 

8 § LF 
Livsmedelsinspektör  

Förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 
Besluta om risk- och 

erfarenhetsklassificering1 av 

livsmedelsföretag 

4-7 §§ FAOKL  

Kommunens taxa  
Livsmedelsinspektör  

2 
Besluta om årlig kontrollavgift 4-7 §§ FAOKL  

Kommunens taxa 
Livsmedelsinspektör  

3 
Besluta om avgift för registrering 11 § FAOKL 

Livsmedelsinspektör  

4 
Besluta om att sätta ned eller efterskänka 

avgiften 

18 § FAOKL  

Kommunens taxa 

 

Avdelningschef  

5 
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  
8-9 §§ FAOKL 

 

Livsmedelsinspektör  

6 
Besluta om avgift för importkontroll Förordning 2006:812 11-12 §§ 

eller motsvarande bestämmelser 

som gäller efter den 14 

december 2019 

 

 

 

 

 

 

 

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

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 
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 § FFAB 
Föreläggande: livsmedelsinspektör 

Förbud: Avdelningschef 

 

2 
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 5 000 

kronor 

25 § LFAB 
Livsmedelsinspektör  

3 
Besluta om att begära hjälp av 

Polismyndigheten för utövande av 

kontrollen eller verkställighet av beslut, om 

förutsättningar för sådan begäran föreligger 

27 § LFAB 
Avdelningschef  

4 
Besluta att förordna att ett beslut ska gälla 

omedelbart även om det överklagas 

33 § LFAB 
Livsmedelsinspektör  

Dricksvatten 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Besluta om fastställande av 

egenkontrollprogram och beslut om 

fastställande av provtagningspunkter samt 

frekvenskontroll av normal respektive 

utvidgad kontroll 

11 § SLVFS 2001:30, omtryck 

LIVFS 2011:3 

Livsmedelsinspektör  
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2 Besluta att verksamhetsutövare ska 

undersöka, utreda, ge råd och vidta de 

åtgärder som krävs om gränsvärden 

överskrids 

SLVFS 2001:30, omtryck 

LIVSFS 2011:3 

Livsmedelsinspektör  

3 Fastställande av faroanalys enligt 2 c § i 

SLVFS 2001:30 samt 

undersökningsprogrammet och dess 

parametrar, provtagningspunkter och 

frekvensen av normal respektive utvidgad 

undersökning 

12 § SLVFS 2001:30 Livsmedelsinspektör  

Begravningsförordningen (1990:1147) 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Yttrande till länsstyrelsen angående 

utströende av aska på annan plats än 

begravningsplats 

30 § Begravningsförordningen 

(1990:1147) 

Miljöinspektör  

Anmälan om nedgrävning av döda djur, Statens jordbruksverks föreskrifter, SJVFS 2014:43 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Besluta om godkännande av 

nedgrävningsplats för kropp av sällskapsdjur 

och hästdjur 

 

 

 

 

 

 

27 § SJVFS (2014:43) Miljöinspektör  
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Lag 2018:2088 om tobak och liknande produkter 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 
En tillsynsmyndighet som anges i 2-7 §§ får i 

sin tillsynsverksamhet meddela de 

förelägganden eller förbud som behövs för 

att denna lag och anslutande föreskrifter ska 

följas. 

I beslut om föreläggande eller förbud får 

tillsynsmyndigheten sätta ut vite. Vitet får 

inte omvandlas till fängelse. 

 

9§ 2018:2088 Föreläggande: Miljöinspektör 

Förbud: Avdelningschef 

 

2 
En tillsynsmyndighet har rätt att på begäran 

få de upplysningar, handlingar, varuprover 

och liknande som behövs för myndighetens 

tillsyn enligt denna lag. 

För att fullgöra sina uppgifter enligt denna 

lag har en tillsynsmyndighet rätt att få 

tillträde till områden, lokaler och andra 

utrymmen som berörs av denna lag eller 

anslutande föreskrifter och får där göra 

undersökningar och ta prover. För uttagna 

prover betalas inte ersättning. 

 

18§ 2018:2088 

19§ 2018:2088 

Miljöinspektör  

3 Polismyndigheten ska på begäran av en 

annan tillsynsmyndighet lämna den hjälp 

som behövs vid tillämpningen av 18 §. 

 

 

19§ 2018:2088 Avdelningschef  
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Remisser och yttranden 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Yttranden till Polismyndigheten i ärenden 

om tillstånd till hotell- och pensionatsrörelse 

Ordningslagen (1993:1617) Miljöinspektör 

 

 

2 Yttrande till Polismyndigheten om allmänna 

sammankomster, offentliga tillställningar, 

bullrande verksamheter och liknande 

verksamheter 

Ordningslagen (1993:1617) Miljöinspektör  

3 Yttrande till andra myndigheter   Avdelningschef 

Miljö-och vattenplanerare rörande 

vattenremisser 

Yttranden av större vikt ur 

principiell eller annan karaktär 

besvaras av nämnden 

Yttrande till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige besvaras av 

nämnden 

4 Svara på remisser  Avdelningschef 

Miljö- och vattenplanerare rörande 

vattenremisser 

Remisser av större vikt ur 

principiell eller annan karaktär 

besvaras av nämnden 

Remisser till kommunstyrelsen 

och kommunfullmäktige besvaras 

av nämnden 
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Bilaga 1 
 

Förteckning över ärenden och ärendegrupper som är att anse som ren verkställighet 
 

Verkställighet karaktäriseras bland annat av att  

 

• Beslutsalternativ saknas på grund av lagar, avtal eller andra bindande regler 

• Formellt beslut finns till exempel i budget eller andra måldokument 

• Det rör sig om beslut i samband med den dagliga löpande arbetsledningen 

• Det avser åtgärder som i huvudsak bara berör den interna verksamheten 

• Det inte kan överklagas. 

 

För att underlätta och effektivisera verksamheten är det viktigt att det finns mål och riktlinjer samt att det finns rutiner för uppföljning och kontroll. 

 

Exempel på verkställighetsärenden 
 

Ekonomiska/administrativa/juridiska ärenden 

 

• Avrop från tecknade ram- eller inköpsavtal 

• Debitering enligt fastställd taxa 

• Indrivning av fordran och utfärdande av fullmakt i sådana ärenden 

• Representation upp till 5000 kr 

• Attestering och utbetalning av fakturor eller andra utbetalningsunderlag enligt den fastställda attesträtten 

• Söka och bevaka statsbidrag 

• Svara på enkäter och rapporteringar till andra myndigheter 

 

Personaladministrativa ärenden 
 

• Samverkan och förhandlingar i enlighet med lokalt samverkansavtal och lagen om medbestämmanderätt 

• Tjänstledighet enligt lagar och avtal 

• Arbetsrutiner 

• Beslut om fortbildning inom budget 

• Anställdas studiebesök, kurser och konferenser 

• Beviljande av semester och annan ledighet enligt avtal 

• Rehabilitering 

• Tjänstgöringsintyg och betyg 
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Bilaga 2 
 

Förkortningar 
I denna delegationsordning används följande förkortningar: 

Lagar 
 

KL Kommunallagen 

FL  Förvaltningslagen 

OSL Offentlighets- och sekretesslagen 

PBL Plan- och bygglagen 

LGS Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 

LFS Lagen om färdigställandeskydd 

FBL Fastighetsbildningslagen 

AL Anläggningslagen 

LL Ledningsrättslagen 

LBE Lagen om brandfarliga och explosiva varor 

LOL Lag om lägenhetsregister 

BAB Lag om bostadsanpassningsbidrag 

LSO Lag om skydd mot olyckor 

MB Miljöbalken 

SP Lagen om sprängämnesprekursorer 

SSL Strålskyddslagen 

LML Livsmedelslagen 

TL Tobakslagen 

OL Ordningslagen 

 

Förordningar 
 
PBF Plan- och byggförordningen 

FBE Förordningen om brandfarliga och explosiva varor 

FSO  Förordning om skydd mot olyckor 

FMH Förordning om miljöfarlig verksamhet 

FMKB Förordning om miljökonsekvensbeskrivningar 

FAPT Förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken 

MPF Miljöprövningsförordningen 

LFM Livsmedelsförordningen 

SSF Strålskyddsförordningen 

 Förordning om avgifter för offentlig kontroll 

 Begravningsförordningen 
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Förordning om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter 

Förordning om vattenverksamhet 

 Förordning om bekämpningsmedel 

 Avfallsförordningen 

 

Föreskrifter, regler mm 
 

BBR Boverkets byggregler 

BFS Boverkets föreskrifter 

EKS Boverkets konstruktionsregler 

NFS Naturvårdsverkets föreskrifter 

SLVFS Livsmedelsverkets författningssamling (äldre) 

LIVSFS Livsmedelsverkets författningssamling 

SJVFS Statens Jordbruksverks föreskrifter 

SSMFS Strålskyddsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar 
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