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§ 90 Dnr 2022/00501 

Revidering av miljö- och byggnadsnämndens reglemente 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Reviderat reglemente för miljö- och byggnadsnämnden antas. 
2. Reglementet gäller från 1 januari 2023. 

Ärendebeskrivning 
En översyn har skett av miljö- och byggnadsnämndens reglemente för att förtydliga och ta bort 
de delar som inte längre är relevanta. Lagen om trängseltillsyn i samband med covid är 
borttagen. Även delar som hör till räddningstjänstens verksamhet flyttas från miljö- och 
byggnadsnämndens reglemente till kommunstyrelsens reglemente. 
Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2022-11-16 § 124 att anta reglementet samt skicka det 
vidare till kommunstyrelse/kommunfullmäktige för godkännande. 

Yrkande 
Fredrik Rönning (S), Lotta Gunnarsson (M) och Göran Engström (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  
_____ 
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Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden 
Utöver det som föreskrivs om kommunala nämnder i kommunallagen (lag 2017:725) 

gäller bestämmelserna i detta reglemente. 
 

§ 1 Miljö- och byggnadsnämndens övergripande uppgifter 

Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och 

hälsoskyddsområdet samt inom plan och byggväsendet. Uppgifterna innefattar den tillsyn 

kommunal nämnd ska utöva enligt förordningen om tillsyn enligt miljöbalken. Nämnden 

fullgör också de övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras av den kommunala 

nämnden med ansvar för miljö- och hälsoskyddsfrågor inkluderat livsmedelsfrågor samt 

för plan- och byggfrågor. 

Miljö- och byggnadsnämnden ska uppmärksamt följa och driva utvecklingen vad gäller 

hushållning med mark- och vattenområden, naturvård, miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd, kemiska produkter, avfall och producentansvar, byggnadsverksamhet samt 

bevaka att kommunen har en god planberedskap. 
 

§ 2 Uppgifter enligt speciallagstiftning 

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för 

1. Planuppdrag gällande privat mark, 

2. Beredning av översiktlig planering, 

3. beslut om bostadsanpassningsbidrag enligt lagen om bostadsanpassningslagen, 

4. den prövning och den tillsyn som ankommer på kommunen enligt lagen om särskilda 

bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, 

5. den tillsyn och kontroll av livsmedelsverksamheter som ankommer på kommunen 

enligt livsmedelslagstiftningen, 

6. den tillsyn som ankommer på kommunen enligt strålskyddslagen, 

7. den tillsyn som ankommer på kommunen enligt lagen om foder och animaliska 

biprodukter, 

8. de uppgifter som ankommer på kommunen beträffande skyddsrum och skyddade 

utrymmen enligt lagen om civilförsvar, 

9. mätning och kartläggning enligt Lantmäteriets föreskrifter, 

10. belägenhetsadress och lägenhetsnummer 

11. kommunens miljö- och vattenplanering inklusive klimat 

12. främja en god energihushållning 

13. tillsyn av rökfria miljöer enligt tobakslagen 
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§ 3 Ekonomisk förvaltning 

I den ekonomiska förvaltningen ingår 

 

 Bevaka bidrags- och avgiftsinkomster 

 Lämna förslag på taxor och avgifter inom ansvarsområdet 

 Betalningar görs i rätt tid 

 Se till att den ekonomiska förvaltningen handhas på ett rationellt sätt 

§ 4 Delegation från kommunfullmäktige 

Miljö- och byggnadsnämnden får 

1. besluta i fråga om dispens från naturreservatsföreskrifter enligt 7 kapitlet 7 § 

miljöbalken, 

2. besluta i frågor om naturminne enligt 7 kapitlet 9 § miljöbalken, 

3. bedöma om en plan eller program kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 

6 § MKB-förordningen. 

 
Miljö- och byggnadsnämnden har 

1. rätt att enligt 5 kapitlet 3 § fastighetsbildningslagen påkalla fastighetsreglering som 

behövs för att mark och vatten ska kunna användas för bebyggelse på ett 

ändamålsenligt sätt, 

2. rätt enligt 14 kapitlet 1 § fastighetsbildningslagen påkalla fastighetsbestämning såvitt 

gäller område med detaljplan eller områdesbestämmelser eller område beträffande 

vilken fråga väckts om upprättande av sådan plan eller sådana bestämmelser, 

3. rätt att påkalla förrättning enligt 18 § anläggningslagen. 

 
Miljö- och byggnadsnämnden åligger att 

1. ansvara för adressättning och förande av adressregister, 

2. vara ansvarig för övriga register inom nämndens verksamhetsområde, 

3. tillse att enkla och effektiva rutiner tillämpas inom nämnden, 

4. verka för ett snabbt och korrekt hanteringssätt av sina ärenden och dess intressenter, 

5. samverka och delta i Miljösamverkan Mitt 

 
§ 5 Delegation från Länsstyrelsen 

Miljö- och byggnadsnämnden får 

1. besluta om dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt 7 kapitlet 18 § 

miljöbalken samt utöva tillsyn av strandskyddsområden, 

2. utöva tillsyn av miljöfarliga verksamheten med beckningen B i bilagan till 

förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
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§ 6 Processbehörighet 

Miljö- och byggnadsnämnden får själv eller genom ombud föra nämndens talan i alla mål 

och ärenden inom sitt verksamhetsområde. 
 

§ 7 Övrigt 

För miljö- och byggnadsnämnden gäller det av kommunfullmäktige antagna 

gemensamma reglementet för styrelse och nämnder.  
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