DELEGATIONSORDNING FÖR

Bygg- och
miljönämnden

Antaget av
Antaget
Giltighetstid
Dokumentansvarig

Bygg- och miljönämnden
2019-06-12 § 61
Tillsvidare
Förvaltningschef

Delegationsordning

2(41)

Datum

2019-06-17

Vår beteckning

«Databas» «Diarienr» nr
«dokDokid»

Håbo kommuns styrdokumentshierarki

Diarienummer

«BOM» «2019/00015» 20

Gäller för

Bygg- och miljönämnden

Tidpunkt för
aktualitetsprövning

-

Ersätter tidigare versioner Ersätter delegationsordning, 2016-02-02 § 7
Relaterade styrdokument Reglemente för bygg- och miljönämnden

Delegationsordning
Datum

2019-06-17

3(41)
Vår beteckning

«Databas» «Diarienr» nr
«dokDokid»

Innehållsförteckning
Håbo kommuns styrdokumentshierarki ................................................................................... 2
Inledning .................................................................................................................................. 6
Delegering av nämndärende ..................................................................................................... 6
Ärenden som inte får delegeras ................................................................................................ 6
Anmälan av delegationsbeslut till nämnd ................................................................................ 6
Brådskande ärenden ................................................................................................................. 6
Allmänt om delegationsrätten .................................................................................................. 7
Rätten att överklaga.................................................................................................................. 7
Anmälan av delegationsbeslut.................................................................................................. 7
Ersättare för delegat ................................................................................................................. 7
Övergripande delegationsrätt ................................................................................................... 8
Jäv hos delegat ......................................................................................................................... 8
Vidaredelegering ...................................................................................................................... 8
Verkställighet ........................................................................................................................... 8
Undertecknande av handlingar ................................................................................................. 8
Fullmakter ................................................................................................................................ 8
Personalärenden ....................................................................................................................... 9
1. Allmänna juridiska ärenden ............................................................................................... 10
2.0 Allmänna yttranden .......................................................................................................... 11
3.0 Förmåner förtroendevalda ................................................................................................ 11
4.0 Ekonomi och upphandling ............................................................................................... 12
5.0 Miljöavdelningens ärenden .............................................................................................. 12
6.0 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ........................................................................... 15
7.0 Tillsynsområden ............................................................................................................... 15
8.0 Kemiska produkter och biotekniska organismer .............................................................. 17
9.0 Avfall och producentansvar ............................................................................................. 18
10.0 Tillstånd/anmälan och dispenser .................................................................................... 19
11.0 Lokala föreskrifter .......................................................................................................... 20
12.0 Avfall och producentansvar ........................................................................................... 21
13.0 Miljösanktionsavgifter ................................................................................................... 22
14.0 Avgifter för miljö- och strålskyddsområden .................................................................. 22
15.0 Livsmedel ....................................................................................................................... 22
16.0 Kontroll av införsel av foder och livsmedel från tredjeländer ....................................... 27
17.0 Avgifter inom livsmedelsområden ................................................................................. 28
18.0 Bygglovavdelningens ärenden ....................................................................................... 29
Pbl 9 kap. ............................................................................................................................... 29
9 kap. 8 § första stycket p. 2 b plan- och bygglagen .......................................................... 30
9 kap. 14 § Plan- och bygglagen ........................................................................................ 31
9 kap. 19 § Plan- och bygglagen ........................................................................................ 31
9 kap. 22 och 46 §§ Plan- och bygglagen .......................................................................... 31
9 kap. 24 § Plan- och bygglagen ........................................................................................ 31
9 kap. 27 § 3 st. Plan- och bygglagen ................................................................................ 32
9 kap. 31 a § p.1-3 plan och bygglagen.............................................................................. 32
9. kap. 31b § ....................................................................................................................... 32
9. kap.31b § ........................................................................................................................ 32
p. 2 plan- och bygglagen .................................................................................................... 32

Delegationsordning
Datum

2019-06-17

4(41)
Vår beteckning

«Databas» «Diarienr» nr
«dokDokid»

9 kap. 31 c .......................................................................................................................... 32
punkt 1 plan- och bygglagen .............................................................................................. 32
9 kap. 31 d plan- och bygglagen ........................................................................................ 32
9 kap. 33-33a §§ plan- och bygglagen ............................................................................... 32
19.0 Pbl 10 kap....................................................................................................................... 33
10 kap. 4 § plan- och bygglagen ........................................................................................ 33
10 kap. 13 § plan- och bygglagen ...................................................................................... 33
10 kap. 22 § p. 1 plan- och bygglagen ............................................................................... 33
10 kap. 22 § p. 2 plan- och bygglagen ............................................................................... 33
10 kap. 23-24 §§ plan- och bygglagen ............................................................................... 33
11 kap. 8 § plan- och bygglagen ........................................................................................ 34
10 kap. 18 § 2 stycket plan- och bygglagen ....................................................................... 34
10 kap. 29 § plan- och bygglagen ...................................................................................... 34
10 kap. 34-37 §§ plan- och bygglagen ............................................................................... 34
20.0 Pbl 11 kap....................................................................................................................... 34
11 kap. 7 § plan- och bygglagen ........................................................................................ 34
11 kap. 9 § plan- och bygglagen ........................................................................................ 34
11 kap. 17 § plan- och bygglagen ...................................................................................... 35
11 kap. 18 § plan- och bygglagen ...................................................................................... 35
11 kap. 19 § plan och bygglagen ........................................................................................ 35
11 kap. 20 § plan och bygglagen ........................................................................................ 35
11 kap. 21 § plan och bygglagen ........................................................................................ 35
11 kap. 24 § plan- och bygglagen ...................................................................................... 35
11 kap. 30-32-32 a §§ Plan- och bygglagen ....................................................................... 35
11 kap. 33 § p. 1 plan- och bygglagen ............................................................................... 36
11 kap. 33 § p. 2 plan- och bygglagen ............................................................................... 36
11 kap. 34 § p plan- och bygglagen ................................................................................... 36
11 kap. 35 § plan- och bygglagen ...................................................................................... 36
11 kap. 39 § plan- och bygglagen ...................................................................................... 36
21.0 Pbl 12 kap. ..................................................................................................................... 36
12 kap. 8-11 §§ plan- och bygglagen och kommunens plan- och bygglovtaxa ................. 36
22.0 Plan- och byggförordningen ........................................................................................... 37
5 kap. 1-7§§ plan- och byggförordningen och 11 kap. 19-20 §§ plan- och bygglagen ... 37
6 kap. 5§ p. 1 plan- och byggförordningen ........................................................................ 37
8 kap. 2 § plan- och byggförordningen .............................................................................. 37
8 kap 6 § och 5 kap 9 § plan- och byggförordningen......................................................... 37
5 kap 13 - 15 §§ plan- och byggförordningen .................................................................... 37
23.0 Fastighetsbildningslagen (1970:988) ............................................................................. 38
4 kap. 25-25a §§ Fastighetsbildningslagen ........................................................................ 38
5 kap. 3 § 3 stycket Fastighetsbildningslagen .................................................................... 38
5 kap. 3 § 3 stycket Fastighetsbildningslagen .................................................................... 38
14 kap. 1 a § 1 stycket 3-7 Fastighetsbildningslagen ......................................................... 38
15 kap. 11 § Fastighetsbildningslagen ............................................................................... 38
24.0 Anläggningslagen (1973:1149) ...................................................................................... 38
12 och 23 §§ Anläggningslag............................................................................................. 38
18 § Anläggningslag .......................................................................................................... 38
30 § Anläggningslag .......................................................................................................... 39
25.0 Ledningsrättslagen (1973:1144)..................................................................................... 39
21 § Ledningsrättslagen ..................................................................................................... 39
28 § Ledningsrättslagen ..................................................................................................... 39

Delegationsordning
Datum

2019-06-17

5(41)
Vår beteckning

«Databas» «Diarienr» nr
«dokDokid»

26.0 Lagen och förordningen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
................................................................................................................................................ 39
5 § Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning ................................................. 39
6,7 §§ Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning ............................................ 39
9 § Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning ................................................. 40
27.0 Lag (1993:320) om byggfelsförsäkring med mer (gäller ärenden före 1 juni 2014) ..... 40
1 b § .................................................................................................................................... 40
14 § ..................................................................................................................................... 40
28.0 Lagen om färdigställandeskydd (gäller ärenden from 1 juni 2014) ............................... 40
3 § Lagen om färdigställandeskydd ................................................................................... 40
29.0 Bostadsanpassningsbidrag.............................................................................................. 40
Lagen om bostadsanpassnings-bidrag (2018:222) ............................................................. 40
30.0 Lägenhetsregister ........................................................................................................... 41
10 § och 11 § lagen om lägenhetsregister (2006:378) ....................................................... 41

Delegationsordning
Datum

2019-06-17

6(41)
Vår beteckning

«Databas» «Diarienr» nr
«dokDokid»

Inledning
De juridiska förutsättningarna för en nämnds möjlighet att delegera beslutanderätt följer av
kommunallagen (2017:725) som reglerar delegering inom en nämnd. Med delegering avses
att nämnden överför självständig beslutanderätt till anställd eller förtroendevald i
kommunen. Det vill säga att nämnden ger någon i uppdrag att fatta beslut på nämndens
vägnar i vissa ärenden.
Beslut som är fattade med stöd av denna delegationsordning har samma rättsliga verkan som
om det skulle ha fattats av bygg- och miljönämnden. Rätten att ta beslut överförs helt till
delegaten. Bygg- och miljönämnden kan inte ändra eller återkalla ett beslut som har fattats
med stöd av delegation. Bygg- och miljönämnden kan besluta om att återkalla en delegats
beslutanderätt. Beslutet kan även överklagas på samma sätt som bygg- och miljönämndens
beslut.
Syftet med att delegera beslutanderätt är att avlasta nämnderna från rutinärenden och att
påskynda handläggning av ärenden. Detta skapar mer utrymme i nämnden för behandling av
principiellt viktiga ärenden och ärenden av större vikt. Delegering av beslutanderätt är en
nödvändighet för att den kommunala organisationen och förvaltningen ska kunna fungera på
ett effektivt sätt.
Delegering av nämndärende

Enligt kommunallagen (6 kap. 37 § och 7 kap. 5 §) får nämnden delegera sin beslutanderätt
till presidiet, ett utskott, till en ledamot eller ersättare eller till en anställd inom kommunens
organisation. Gemensamt beslutsfattande får enbart ske av ett formellt utskott. En ledamot
och en tjänsteman eller flera tjänstemän i förening kan inte fatta ett delegationsbeslut.
Ärenden som inte får delegeras

I 6 kap. 38 § kommunallagen anges att beslutanderätten inte får delegeras i ärenden av
följande slag:
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 överlåtits till nämnden, eller
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
Anmälan av delegationsbeslut till nämnd

Nämnden ska enligt 6 kap. 40 § kommunallagen besluta i vilken utsträckning beslut som har
fattats med stöd av delegation ska anmälas till nämnden. Beslut som inte anmäls ska
protokollföras särskilt om beslutet får överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap.
Brådskande ärenden

En nämnd får enligt 6 kap. 39 § kommunallagen uppdra åt ordföranden eller annan ledamot
att besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas. Sådana
beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.
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Allmänt om delegationsrätten
Delegationerna i denna delegationsordning avser generellt rutinärenden som inte är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. I sådana ärenden ska beslut fattas av
bygg- och miljönämnden. Denna bedömning görs av delegaten i varje enskilt fall.
Detta innebär att en delegat ska överlämna ett ärende till bygg-och miljönämnden om
ärendets beskaffenhet och karaktär kräver detta, till exempel om delegaten känner osäkerhet
vid handläggningen eller om bygg- och miljönämndens inställning i frågan inte är känd.
Bygg- och miljönämndens delegationsordning avgränsas till de lagstiftningar som behandlas
inom förvaltningen vad gäller myndighetsutövningen.
Rätten att överklaga

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att:
 Besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av delegatens beslut.
 Besluta att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av
delegeringsbeslut.
 Besluta om att rätta beslut som innehåller en uppenbar oriktighet.
 Besluta om att lämna klagomål/anmälningar utan åtgärd.
 Beslut eller domar som innebär ändring av delegationsbeslut får överklagas av
avdelningschef eller förvaltningschef.
Beslut eller domar som innebär ändring av bygg- och miljönämndens beslut får endast
överklagas av bygg- och miljönämnden.
Anmälan av delegationsbeslut

Beslut i ärende ska vara skriftligt och ska anmälas till bygg- och miljönämnden i den
ordning som nämnden beslutar. Genom att delegationsbesluten anmäls till nämnden och
noteras i protokoll blir besluten offentliggjorda så att allmänheten har möjlighet att
överklaga aktuellt delegationsbeslut enligt laglighetsprövning. Ett delegationsbeslut som inte
anmäls vinner aldrig laga kraft enligt kommunallagen. Ett annat syfte med anmälan är att
nämndens ledamöter ska få en fortlöpande information om vilka ärenden som har avgjorts
genom delegationsbeslut.
Respektive delegat ansvarar för att beslut som är fattade med stöd av delegation lämnas för
anmälan till bygg- och miljönämnden. Delegationsbeslut ska innehålla uppgifter om:






vad beslutet avser,
vilket beslut som har fattats,
när beslutet har fattats (datum),
diarienummer och
vem som har fattat beslutet.

Delegationsbeslut ska anmälas på första sammanträdet efter tidpunkten för beslutet. I
protokollet anges att bygg- och miljönämnden tagit del av delegationsbeslut inkomna under
viss tidsperiod.
Ersättare för delegat

Vid frånvaro eller annat förfall hos ordinarie delegat, och där ingen ersättare formellt har
tillförordnats, ersätts denne genom en eskalering av delegationsrätten till närmaste högre
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befattning enligt följande ordning. Detta gäller om inget annat särskilt framgår i
delegationslistan nedan.
Beslut som är delegerat till bygg- och miljönämndens ordförande får vid dennes frånvaro
fattas av vice ordförande.
1. Avdelningschef
2. Förvaltningschef
3. Bygg- och miljönämnden
Övergripande delegationsrätt

Delegeringsordningen reglerar lägsta organisatoriska nivå för beslutsfattande.
Avdelningschef inom bygg- och miljöförvaltningen har därmed alltid samma beslutanderätt
som respektive befattning har inom sin verksamhet som listas i delegationsordningen.
Förvaltningschefen har på samma sätt beslutanderätt för samtliga befattningar.
Jäv hos delegat

Delegat får inte fatta beslut i ärenden där delegaten är jävig. I sådana fall ska beslut fattas av
tjänsteman/politiker i högre befattning enligt ordningen ovan. Denna tar då över delegatens
beslutanderätt.
Vidaredelegering

Enligt kommunallagen 7 kap. 6 § kan förvaltningschef vidaredelegera sin beslutanderätt till
en annan anställd.
Verkställighet

I kommunala sammanhang talas ofta om skillnaden mellan nämndbeslut och
förvaltningsbeslut (verkställighet). Med nämndbeslut avses beslut fattade av nämnd eller
beslut fattade av delegat med stöd av delegering från nämnd. Dessa beslut ska kunna
överklagas i enlighet med de regelverk som framgår av kommunallagen och/eller i
speciallagstiftning.
Med förvaltningsbeslut, eller verkställighet, avses beslut som får fattas av anställd utan att
de normalt anmäls till nämnden. Ett förvaltningsbeslut är normalt ett
ställningstagande/beslut som styrs av regler, riktlinjer, arbets- och rutinbeskrivningar som i
sin tur redan är beslutade. Exempel på verkställighet är debitering av avgifter utifrån en
redan fastställd taxa, utbetalning av bidrag utifrån ett fastställt regelverk, beviljande av
semester för anställda och så vidare. Rena verkställighetsbeslut kan inte överklagas.
Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnd ska undertecknas av ordförande
eller vid förfall för denne av vice ordförande. Handlingar som rör delegerade ärenden ska
undertecknas av delegaten. Avtal, andra handlingar och skrivelser som är att se som

verkställighet eller annars följer av delegationsordningen undertecknas av berörd delegat
eller chef.
Fullmakter

Inom vissa områden utökas en tjänstemans befogenhet utöver det som gäller inom
delegationsordningen genom utfärdande av fullmakter. Av fullmakten ska framgå vem som
ges fullmakten (person, inte tjänst), för vilket ärende fullmakten gäller och under vilken
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tidsperiod fullmakten är giltig. En förutsättning för utfärdandet av en fullmakt är att den som
skriver under fullmakten själv äger beslutanderätten. Ett exempel på fullmakt är när
förvaltningschefen eller kommunens jurist företräder kommunen inför domstol.
Personalärenden

Beslut som fattas i personalärenden anmäls till kommunstyrelsen som är personalansvarig
nämnd.

1. Allmänna juridiska ärenden
NR

Lagrum

Delegation/Ärende

Delegat

1.1

6 kap. 37, 39 §§
Kommunallagen

Besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan
avvaktas.

Ordförande
Vice ordförande

1.2

7 kap. 6 § Kommunallagen

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 kommunallagen anmälas
till förvaltningschefen.

1.3

6 kap. 4-6 §§ Offentlighetoch sekretesslagen
2 kap. 12-14 § §
Tryckfrihetsförordningen

Beslut om att helt eller delvis avslå begäran om att få ta del av allmänna handlingar.

Förvaltningschef
Bygglovchef
Miljöchef

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar rätt att:

Förvaltningschef
Bygglovchef
Miljöchef

1.4

a) besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av delegatens beslut (OBS!
nämndens egna beslut måste överklagas av nämnden),
b) besluta att ansöka om utdömande av vite, även i ärenden där nämnden har beslutat om
vitesföreläggandet.
1.5

36 § Förvaltningslagen

Beslut om rättelse av uppenbar oriktighet till följd av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende
i beslut meddelat på delegation vid myndighetsutövning.

Delegat i aktuellt
ärende

1.6

37-38 § Förvaltningslagen

Besluta om rättelse/omprövning av beslut som delegaten fattat enligt de förutsättningar som
anges i förvaltningslagen

Delegat i aktuellt
ärende

Delegationsordning
Datum

2019-06-17

1.7

45 § Förvaltningslagen

11(41)
Vår beteckning

«Databas» «Diarienr» nr
«dokDokid»

Avvisa överklagande av beslut som fattats av delegat/nämnd som kommit in för sent enligt vad
som anges i förvaltningslagen

Administratör
Bygglovkoordinator
Handläggare för
bostadsanpassning

2.0 Allmänna yttranden
NR

Lagrum

2.1

Delegation/Ärende

Delegat

Avge yttrande till andra myndigheter internt och externt som är av större betydelse

Förvaltningschef
Avdelningschef

2.2

8 § Förvaltningslagen
26 kap. 6 § Miljöbalken

Avge yttrande till andra myndigheter internt och externt som inte är av större betydelse

Delegat i aktuellt
ärende

2.3

Avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av beslut som delegaten fattat

Delegat i aktuellt
ärende

2.4

Lämna yttrande över detaljplaner vid standardförfarande (enkelt planförfarande enligt tidigare
lagstiftning) om det inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt

Förvaltningschef
Avdelningschef

Lämna yttrande över detaljplaner i utställningsskedet/granskningsskedet om inget nytt av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt tillkommit i ärendet.

2.5

Förvaltningschef
Avdelningschef

3.0 Förmåner förtroendevalda
NR
3.1

Lagrum

Delegation/Ärende

Delegat

Förtroendevaldas deltagande i kurser och konferenser samt beslut huruvida ersättning ska utgå:

Ordförande byggoch miljönämnden

a) Kostnad upp till ett halvt prisbasbelopp

Delegationsordning

12(41)

Datum

2019-06-17

Vår beteckning

«Databas» «Diarienr» nr
«dokDokid»

4.0 Ekonomi och upphandling
NR

Lagrum

Delegation/Ärende

Delegat

4.1

Avskrivning av fordran under ett prisbasbelopp

Förvaltningschef
Bygglovchef
Miljöchef

4.2

Anstånd med betalning av fordran

4.3

Upphandlingsbeslut inom nämndens ansvarsområde upp till 215 prisbasbelopp

4.4

Beslut om att söka bidrag till nämndens verksamhetsområde från staten, EU och andra
organisationer

Förvaltningschef
Bygglovchef
Miljöchef
Förvaltningschef
Bygglovchef
Miljöchef
Förvaltningschef

4.5

Teckna leasingavtal

Förvaltningschef

5.0 Miljöavdelningens ärenden
NR

Lagrum

Delegation/Ärende

Delegat

5.1

Kap. 6, 7 Miljöbalken

Avge yttrande i fråga om:
– en verksamhet eller åtgärd som kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
– strandskydd
– dispens från biotopskydd

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör
Miljöchef
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19 kap. 1 § Miljöbalken

Avge yttrande i:

26 kap. 6 § Miljöbalken

– överprövade ärenden

24 kap. 3,5 §§ Miljöbalken

Rätt att besluta om tillstånd/dispens i en viss ärendegrupp omfattar också rätt att:
Helt eller delvis återkalla tillstånd, dispens eller godkännande som meddelats enligt balken, eller
enligt föreskrifter med stöd av balken, och förbjuda fortsatt verksamhet.

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör
Miljöchef
Miljö- och
hälsoskyddsinspektör
Miljöchef

5.4

26 kap. 9 § Miljöbalken

Besluta att meddela föreläggande och förbud

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör
Miljöchef

5.5

26 kap. 15 § Miljöbalken

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

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör
Miljöchef

5.6

26 kap. 19 § Miljöbalken

Besluta att begära att den som bedriver verksamhet som kan befaras medföra olägenhet för
människors hälsa eller påverka miljön skall lämna förslag till kontrollprogram, gör
undersökningar och förbättrande åtgärder,

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör
Miljöchef
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14(41)

Datum

2019-06-17

5.7

26 kap. 21 §

Vår beteckning

«Databas» «Diarienr» nr
«dokDokid»

Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd att lämna de uppgifter och
handlingar som behövs för tillsynen,

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör
Miljöchef

5.8

26 kap. 22 § Miljöbalken

Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd eller som upplåter byggnad
för bostäder eller allmänt ändamål att utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess
verkningar som behövs för tillsynen,

Miljö- och
hälsoskyddsinspektörMiljöchef

5.9

28 kap. 1, och 8 §§,
Miljöbalken

Besluta att begära hjälp av polismyndigheten för att få tillträde till fastigheter, byggnader, andra
anläggningar samt transportmedel och att där utföra undersökningar och andra åtgärder,

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör
Miljöchef

5.10

26 kap. 26 § Miljöbalken

Beslut ska gälla även om det överklagas,

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör
Miljöchef

5.11

26 kap. 14 § Miljöbalken

Besluta om förelägganden eller förbud förenat med vite som per ärende innefattar:
- ett engångsbelopp på max 25 000 kronor
- ett löpande vite på max 10 000 per månad eller max 120 000 per år

Miljöchef

Delegationsordning

15(41)

Datum

2019-06-17

5.12

26 kap. 20 § Miljöbalken

Vår beteckning

«Databas» «Diarienr» nr
«dokDokid»

Förelägga den som driver miljöfarlig verksamhet att avge miljörapport.

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör
Miljöchef

6.0 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

NR

Lagrum

Delegation/Ärende

6.1

5, 20 b § och 26 §§
Avge yttrande till länsstyrelsen i anmälningsärenden och tillståndsprövningar.
Förordningen om miljöfarlig
verksamhet

Delegat
Miljöchef
Miljö- och
hälsoskyddsinspektör

7.0 Tillsynsområden
NR

Lagrum

Delegation/Ärende

Delegat

7.1

8 kap. Miljöbalken med
tillhörande förordningar

Beslut i tillsynsärende angående åsidosättande av föreskrifter som gäller skydd för biologisk
mångfald.

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör
Miljöchef

7.2

7 kap. Miljöbalken med
tillhörande förordningar

Beslut i tillsynsärende angående åsidosättande av föreskrifter som gäller skydd av områden.

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör
Miljöchef

Delegationsordning
Datum

2019-06-17

16(41)
Vår beteckning

«Databas» «Diarienr» nr
«dokDokid»

7.3

12 kap. Miljöbalken med
tillhörande förordningar

Beslut i tillsynsärende angående skötsel av jordbruksmark och annan verksamhet.

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör
Miljöchef

7.4

9 kap. 9 § Miljöbalken

Beslut i tillsynsärenden om åtgärder för bekämpning av ohyra och andra skadedjur.

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör
Miljöchef

7.5

12-16 §§ och 18-20 §§
Förordning och miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd
samt Lokala föreskrifter för
att skydda människors hälsa
och miljö

Beslut i tillsynsärenden angående avloppsanordningar dimensionerade för högst 25
personekvivalenter.

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör
Miljöchef

7.6

17 § Förordning och
miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

Beslut i tillsynsärenden angående värmepumpar som kräver tillstånd.

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör
Miljöchef

7.7

28 § Förvaltningslagen

Beslut i tillsynsärenden angående:

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör
Miljöchef

a) miljöfarlig verksamhet som i bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och
9 kap miljöbalken och
Förordningen om miljöfarlig hälsoskydd har beteckningen A eller B,
varsamhet och hälsoskydd
b) miljöfarlig verksamhet som i bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och

Delegationsordning

17(41)

Datum

2019-06-17

Vår beteckning

«Databas» «Diarienr» nr
«dokDokid»

samt
miljöprövningsförordningen

hälsoskydd har beteckningen C,

7.8

10 kap. Miljöbalken

Beslut i tillsynsärenden angående verksamheter som orsakar miljöskador och förorenade områden Miljö- och
som avses i
hälsoskydds10 kap. Miljöbalken.
inspektör
Miljöchef

7.9

Strålskyddslagen
(2018:396)

Beslut i tillsynsärenden angående strålskydd.

c) miljöfarlig verksamhet i övrigt.

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör
Miljöchef

8.0 Kemiska produkter och biotekniska organismer
NR

Lagrum

Delegation/Ärende

Delegat

8.1

14 kap. Miljöbalken med
tillhörande förordningar

Beslut i tillsynsärenden om kemiska produkter och biotekniska organismer.

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör
Miljöchef

8.2

Reach-förordningen

Beslut i tillsynsärenden i enlighet med Reach-förordningen.

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör
Miljöchef

8.3

CLP-förordningen

Beslut i tillsynsärenden i enlighet med CLP-förordningen.

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör
Miljöchef

Delegationsordning

18(41)

Datum

2019-06-17

Vår beteckning

«Databas» «Diarienr» nr
«dokDokid»

8.4

EU:s förordning om
biocidprodukter

Beslut i tillsynsärenden i enlighet med EU:s förordning om biocidprodukter.

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör
Miljöchef

8.5

EU:s förordning om
växtskyddsmedel

Beslut i tillsynsärenden i enlighet med EU:s förordning om växtskyddsmedel.

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör
Miljöchef

8.6

Förordning (2016:1128) om
fluorerade växthusgaser och
EU:s förordning om
fluorerade växthusgaser

Beslut i tillsynsärende om fluorerade växthusgaser.

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör
Miljöchef

9.0 Avfall och producentansvar
NR

Lagrum

Delegation/Ärende

Delegat

9.1

45 Avfallsförordningen

Beslut i tillsynsärende om kompostering, nedgrävning eller annat återvinnande eller
bortskaffande av hushållsavfall på fastighet.

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör
Miljöchef

9.2

15 kap. Miljöbalken och
Förordning om avgifter för
offentlig kontroll av
livsmedel och vissa
jordbruksprodukter

Beslut i tillsynsärende angående:

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör
Miljöchef

a) hushållsavfall i övrigt,
b) industriavfall,
c) hantering av avfall i övrigt,
d) producentansvar.

9.3

15 kap. 27-29 §§

Beslut i tillsynsärende om dumpning som utförs direkt från land. Exempelvis dumpning av

Miljö- och

Delegationsordning
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Datum

2019-06-17

Vår beteckning

«Databas» «Diarienr» nr
«dokDokid»

Miljöbalken

snömassor.

hälsoskyddsinspektör
Miljöchef

9.4

15 kap 26 § Miljöbalken

Besluta angående nedskräpning.

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör
Miljöchef

9.5

15 kap 31-33 §§
Miljöbalken

Beslut i tillsynsärende om dumpning av avfall.

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör
Miljöchef

10.0 Tillstånd/anmälan och dispenser
NR

Lagrum

Delegation/Ärende

Delegat

10.1

9 § Förordning om
områdesskydd enligt
miljöbalken

Beslut i ärende om dispens från föreskrifter som kommunen meddelat för djur och
växtskyddsområde.

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör
Miljöchef

10.2

7 kap. 22 § Miljöbalken

Beslut i ärende om dispens från föreskrifter som kommunen meddelat för vattenskyddsområde.

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör
Miljöchef

10.3

13 § Förordning och
miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

Beslut i ärende om tillstånd att inrätta avloppsanordning med ansluten vattentoalett och tillstånd
att ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanordning.

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör
Miljöchef

Delegationsordning
Datum

2019-06-17

20(41)
Vår beteckning

«Databas» «Diarienr» nr
«dokDokid»

10.4

13 § Förordning och
miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

Beslut i ärende om anmälan att inrätta avloppsanordning.

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör
Miljöchef

10.5

22 kap. 25 § Miljöbalken

Beslut om villkor av mindre betydelse som Mark- och miljödomstol överlåtit åt
tillsynsmyndigheten att fastställa.

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör
Miljöchef

11.0 Lokala föreskrifter
NR

Lagrum

Delegation/Ärende

Delegat

11.1

7 § lokala föreskrifter

Beslut i ärende om tillstånd att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark,
ytvatten eller grundvatten.

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör
Miljöchef
Miljöadministratör

11.2

4 § Lokala föreskrifter för
att skydda människor hälsa
och miljö

Beslut i ärende om tillstånd angående djurhållning.

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör
Miljöchef

11.3

3 § Lokala föreskrifter för
att skydda människor hälsa
och miljö

Beslut i ärenden om inrätta annat slag av avloppsanordning än vattentoalett.

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör
Miljöchef

Delegationsordning
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Datum

2019-06-17

11.4

9 § Lokala föreskrifter för
att skydda människor hälsa
och miljö

Vår beteckning

«Databas» «Diarienr» nr
«dokDokid»

Beslut i ärenden om eldning.

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör
Miljöchef

12.0 Avfall och producentansvar
NR

Lagrum

Delegation/Ärende

Delegat

12.1

45, 63 och 66 §§
Avfallsföreskrift Håbo
kommun

Beslut i ärende om dispens/undantag från kommunala avfallsföreskrifter.

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör
Miljöchef

12.2

67 § Avfallsföreskrift Håbo
kommun

Besluta om dispens om förlängt tömningsintervall.

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör
Miljöchef

12.3

70 § Avfallsföreskrift Håbo
kommun

Besluta om befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen.

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör
Miljöchef
Miljöadministratör

Delegationsordning
Datum

2019-06-17

22(41)
Vår beteckning

«Databas» «Diarienr» nr
«dokDokid»

13.0 Miljösanktionsavgifter
NR

Lagrum

Delegation/Ärende

Delegat

13.1

30 kap. 3 § Miljöbalken

Beslut om miljösanktionsavgift av summa upp till 5 000 kronor.

Miljöchef

14.0 Avgifter för miljö- och strålskyddsområden
NR

Lagrum

Delegation/Ärende

Delegat

14.1

27 kap 2, 4 och 6 §§
Miljöbalken

Besluta om avgift enligt gällande taxa för miljö och strålskydd.

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör

TM: Taxa för tillsyn inom
miljöbalkens och
strålsäkerhetslagens område

Miljöchef

15.0 Livsmedel
NR

Lagrum

Delegation/Ärende

Delegat

15.1

Livsmedelsverkets
föreskrifter 2017:2

Beslut i ärenden om undersökning av dricksvatten.

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör
Miljöchef

Delegationsordning
Datum

2019-06-17

23(41)
Vår beteckning

«Databas» «Diarienr» nr
«dokDokid»

15.2

Art 31.1 a) och b) i EGförordning 882/2004 samt
artikel 6.2 i EG-förordning
852/2004, LIVSFS 2005:20,
LIVSFS 2005:21

Beslut i ärende om registrering av livsmedelsanläggning.

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör
Miljöchef

15.3

39c § Livsmedelsförordning
(2006:813)

Besluta om sanktionsavgifter under 5000 kronor

Miljöchef

15.4

23 § Livsmedelsförordningen. 2006:813

Besluta om registrering av livsmedelsanläggningar.

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör
Miljöchef

15.5

22 § Livsmedelslagen

Meddelande av förelägganden och förbud som behövs för att lagen, de föreskrifter och beslut som Miljö- och
har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletterats av lagen och de beslut hälsoskydds-inspektör
som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna skall följas.
Miljöchef

15.6

23 § Livsmedelslagen

Besluta om förelägganden och förbud enligt 22 § eller enligt de EG-bestämmelser som
kompletteras av lagen, förenat med vite som per ärende innefattar:
- ett engångsbelopp på max 25 000 kronor
- ett löpande vite på max 10 000 kronor per månad eller max 120 000 kronor per år.

Miljöchef

15.7

8 § Livsmedelsförordningen

Beslut om skyldighet att genomgå läkarundersökning.

Miljöchef

15.8

24 § Livsmedelslagen

Beslut att ta hand om en vara som:
a) har släppts ut på marknaden, eller uppenbart är avsedd att släppas ut på marknaden i strid med
10 § livsmedelslagen eller de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen, eller
b) avses med ett föreläggande eller förbud enligt 22 §, om föreläggandet eller förbudet inte följs.

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör
Miljöchef

Delegationsordning
Datum

2019-06-17

24(41)
Vår beteckning

«Databas» «Diarienr» nr
«dokDokid»

15.9

24 § Livsmedelslagen

Beslut om att på ägarens bekostnad låta förstöra omhändertagen vara eller varor som omfattas av
ett förbud enligt föreskrifter meddelade med stöd av 6 § livsmedelslagen.

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör
Miljöchef

15.10

Art 54.2 a) EG-för-ordning
882/2004

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
Miljöchef

15.11

Art 54.2 b), EG-förordning
882/ 2004

Beslut om att begränsa eller förbjuda utsläppandet av foder eller livsmedel på marknaden och
import eller export av foder, livsmedel eller djur.

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör
Miljöchef

15.12

Art 54.2 b), EG-förordning
882/ 2004

Beslut om att beordra att foder eller livsmedel återkallas, dras tillbaka från marknaden och/eller
destrueras.

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör
Miljöchef

15.13

Art 54.2 b), EG-förordn.
882/ 2004

Beslut om tillstånd till att foder eller livsmedel används för andra ändamål än dem som de
ursprungligen var avsedda för.

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör
Miljöchef

15.14

Art 54.2 e), EG-förordning
882/2004

Beslut om att tillfälligt avbryta driften av eller stänga hela eller delar av det berörda företaget
under en lämplig tidsperiod.

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör
Miljöchef

Delegationsordning
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«Databas» «Diarienr» nr
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15.15

Art 54.2 g), EG-förordn.
882/ 2004

Beslut om åtgärder som avses i artikel 19 i EG- förordning 882/2004 för sändningar från
tredjeländer.

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör
Miljöchef

15.16

Art 54.2 h), EG-förordning.
882/ 2004

Beslut om andra åtgärder som anses vara motiverade.

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör
Miljöchef

15.17

26 § Livsmedelslagen

Beslut om rättelse på den felandes bekostnad.

Miljöchef

15.18

25 § Livsmedelslagen

Beslut om åtgärder som behövs för spåra smitta och undanröja risk för smittspridning efter
underrättelse från smittskyddsläkaren om att smitta sprids eller misstänks spridas genom
livsmedel.

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör
Miljöchef

15.19

34 § Livs-medelsförordning SFS 2006:813

Beslut om ersättning för kontrollmyndighetens kostnader i samband med omhändertagande av
vara enligt 24 § Livsmedelslagen SFS 2006:804.

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör
Miljöchef

15.20

27 § Livsmedelslagen,
Svensk Författningssamling
2006:804

Beslut att begära hjälp av polismyndigheten för kontrollen.

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör
Miljöchef

15.21

33 § Livsmedelslagen,
Svensk Författningssamling
2006:804

Förordna att beslut ska gälla direkt även om det överklagas.

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör
Miljöchef

Delegationsordning
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Vår beteckning

«Databas» «Diarienr» nr
«dokDokid»

15.22

23 § Lag om foder och
animaliska biprodukter
SFS 2006:805

Besluta om förelägganden och förbud som behövs för att lagen om foder och animaliska
biprodukter samt de föreskrifter och beslut som meddelats med stöd av lagen, de EGbestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EGbestämmelserna skall följas.

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör
Miljöchef

15.23

24 § Lag om foder och
animaliska biprodukter
SFS 2006:805

Besluta om föreläggande och förbud med vite i ärenden om foder och animaliska biprodukter.
Det gäller vite som per ärende innefattar:
- ett engångsbelopp på max 25 000 kronor
- ett löpande vite på max 10 000 per månad eller max 120 000 per år

Miljöchef

15.24

25 § första stycket lag om
foder och animaliska
biprodukter
en, Svensk
Författningssamling
2006:805

Beslut att ta hand om en vara som 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
Miljöchef

15.25

25 § andra stycket lag om
foder och animaliska
biprodukter
Svensk Författningssamling
2006:805

Beslut om att låta förstöra en vara på ägarens bekostnad.

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör

26 § lag om foder och
animaliska biprodukter
Svensk Författningssamling
2006:805

Beslut om rättelse på den felandes bekostnad.

15.26

Miljöchef
Miljöchef

Delegationsordning
Datum

2019-06-17

27(41)
Vår beteckning

«Databas» «Diarienr» nr
«dokDokid»

16.0 Kontroll av införsel av foder och livsmedel från tredjeländer
NR

Lagrum

Delegation/Ärende

Delegat

16.1

Art 19.1 EG-förordning
882/2004

Beslut om omhändertagande av livsmedel eller foder från tredjeländer som inte överensstämmer
med bestämmelserna i foder- eller livsmedelslagstiftningen samt beslut om att

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör
Miljöchef

a) förordna om att fodret/livsmedlet destrueras, blir föremål för särskild behandling i enlighet
med art. 20 eller återsändes utanför gemenskapen i enlighet med art 21 eller vidtagande av andra
lämpliga åtgärder,
b) beträffande livsmedel eller foder som redan släppts ut på marknaden, förordna om att
fodret/livsmedlet återkallas eller dras tillbaka från marknaden innan någon av de åtgärder som
anges ovan vidtas.
16.2

Art 19.2 EG-förordning
882/2004

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.

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör
Miljöchef

16.3

Art 18 EG-förordning
882/2004

Beslut om att omhänderta en sändning till dess kontrollmyndigheten erhållit resultat av offentlig
kontroll vid misstanke om bristande efterlevnad.

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör
Miljöchef

Delegationsordning
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17.0 Avgifter inom livsmedelsområden
NR

Lagrum

Delegation/Ärende

Delegat

17.1

13 och 14 §§ Förordning
(2006:1166) om avgifter för
offentlig kontroll av
livsmedel och vissa
jordbruksprodukter och
Taxa för offentlig kontroll
inom livsmedelsområdena

Beslut om avgift för registrering.

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör

5-6, 11 §§ Förordning om
avgifter för offentlig
kontroll av livsmedel och
vissa jordbruksprodukter,
Förordning om avgifter för
offentlig kontroll av foder
och animaliska produkter,
Taxa för offentlig kontroll
inom livsmedelsområdena
och art 28 EG-nr 882/2004

Beslut om avgift enligt antagen taxa för livsmedelskontroll av Kommunfullmäktige.

10 § Förordning om avgifter
för offentlig kontroll av
livsmedel och vissa
jordbruksprodukter och
Taxa för offentlig kontroll
inom livsmedelsområdena.

Beslut om nedsättning eller efterskänkande av avgift om det finns särskilda skäl.

17.2

17.3

Miljöchef

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör
Miljöchef

Miljöchef
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17.4

Art 3 EG-nr 882/2004 och
Taxa för offentlig kontroll
inom livsmedelsområdena

Beslut om justering av kontrolltid då riskklassningsmodellen inte ger en rättvisande bild av
kontrollbehovet.

Miljöchef

17.5

Art 3 EG-nr 882/2004 och
Taxa för offentlig kontroll
inom livsmedelsområdena

Beslut av tillsyn- och kontrollavgift enligt Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdena.

Miljö- och
hälsoskyddsinspektör
Miljöchef

18.0 Bygglovavdelningens ärenden
PBL 9 kap.
NR

Lagrum

Delegation/Ärende

Delegat

18.1

9 kap. 2 § 1 och p. 2 planoch bygglagen

Beslut om bygglov inom ramen för de förutsättningar som anges i 9 kap. 30-32 §§ Plan- och
bygglagen i följande ärenden:

Bygglovhandläggare
Bygglovchef

18.2

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

Bygglovhandläggare
Bygglovchef

18.3

Nybyggnad eller tillbyggnad inom detaljplan för handel, skola, kontor, bostad, hantverk med
högst 1 000 kvadratmeter eller industri med högst 2 000 kvadratmeter bruttoarea.

Bygglovhandläggare
Bygglovchef

18.4

Nybyggnad inom detaljplan av en- eller tvåbostadshus.

Bygglovhandläggare
Bygglovchef

18.5

Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus inom och utanför detaljplan/områdesbestämmelser

Bygglovhandläggare
Bygglovchef
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18.6

Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad inom och utom detaljplan.

Bygglovhandläggare
Bygglovchef

18.7

Ny- eller tillbyggnad av kiosk, transformatorstation, avloppspumpstation eller därmed jämförliga
byggnader inom och utanför detaljplan med en bruttoarea sammanlagt inte överstigande 50
kvadratmeter bruttoarea.

Bygglovhandläggare
Bygglovchef

18.8

9 kap. 2 § första stycket p. 3
a plan- och bygglagen

Ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller delvis för väsentligen annat ändamål inom område
med detaljplan eller områdesbestämmelser.

Bygglovhandläggare
Bygglovchef

18.9

9 kap. 2 § första stycket p. 3
b plan- och bygglagen

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

Bygglovhandläggare
Bygglovchef

18.10

9 kap. 2 § första stycket 3 c
och 8 § första stycket p. 6-7
plan och bygglagen

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

Bygglovhandläggare
Bygglovchef

18.11

9 kap. 8 § första stycket p. 2
b plan- och bygglagen

Ärende om att i område av värdefull miljö underhålla ett byggnadsverk eller ett
bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 § PBL i den utsträckning som framgår av detaljplan
eller områdesbestämmelser.

Bygglovhandläggare
Bygglovchef

18.12

9 kap. 8 § p. 1 och 16 kap. 7
§ p. 2
Plan- och bygglagen samt
Plan- och byggförordningen
6 kap. 1 § p. 2, 4, 7, 8, 10

Nybyggnad eller väsentlig ändring av upplag eller materialgårdar (PBF 6 § p. 2) fasta cisterner
och andra fasta anläggningar för kemiska produkter(p. 4)
murar och plank (p. 7)
parkeringsplatser utomhus (p. 8) transformatorstationer (p. 10)

Bygglovhandläggare
Bygglovchef
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18.13

9 kap. 8 § 1 och 16 kap. 7
Uppsättande eller väsentlig ändring av skyltar eller ljusanordningar.
§ 1 p. plan- och bygglagen
samt plan- och
byggförordningen 6 kap. 3-4
och 4 a §§

Bygglovhandläggare
Bygglovchef

18.14

9 kap.
10 § plan- och bygglagen

Beslut om rivningslov inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap. 34 § PBL.

Bygglovhandläggare
Bygglovchef

18.15

9 kap 11-13 §§ plan- och
bygglagen

Beslut om marklov inom ramen för föreskrifterna i 9 kap 35 § PBL.

Bygglovhandläggare
Bygglovchef

18.16

9 kap.
14 § Plan- och bygglagen

Bygglov för åtgärder som inte kräver lov.

Bygglovhandläggare
Bygglovchef

18.17

9 kap.
19 § Plan- och bygglagen

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

Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef

18.18

9 kap. 22 och 46 §§ Planoch bygglagen

Om ansökan om lov/anmälan är ofullständig och inte efter föreläggande inom viss tid inte
kompletterats välja att avvisa eller avgöra ansökan i befintligt skick.

Bygglovhandläggare
Handläggare
Bygglovkoordinator
Bygglovchef

18.19

9 kap. 24 § Plan- och
bygglagen

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

Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
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18.20

9 kap. 27 § 3 st. Plan- och
bygglagen

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

18.21

9 kap. 31 a § p.1-3 plan och
bygglagen

Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden innebär endast att
Bygglovhandläggare
en byggnad ändras på ett sådant sätt som avses i 2 § första stycket 3 c eller att ett en- eller
Bygglovchef
tvåbostadshus kompletteras med en komplementbyggnad eller en liten tillbyggnad.
Inte strider mot sådana områdesbestämmelser som avses i 4 kap. 42 § första stycket 3 eller 5 c
och uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§
samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9–11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar
som inte har prövats i områdesbestämmelser.

18.22

9. kap. 31b §

Beslut om bygglov för en åtgärd som avviker från detaljplan eller områdesbestämmelser, om
avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte.

Bygglovhandläggare
Bygglovchef

Beslut om bygglov för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om
avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och åtgärden är av
begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett
ändamålsenligt sätt.

Bygglovhandläggare
Bygglovchef

p. 1 plan- och bygglagen
18.23

9. kap.31b §
p. 2 plan- och bygglagen

Bygglovchef

18.24

9 kap. 31 c

18.25

9 kap. 31 d
plan- och bygglagen

Om avvikelser tidigare har godtagits enligt 30 § första stycket 1 b, 31 b eller 31 c §, ska en
samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare har godtagits.

Bygglovhandläggare
Bygglovchef

18.26

9 kap. 33-33a §§ plan- och
bygglagen

För en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte alla förutsättningar enligt 30–32 a §§ får
ett tidsbegränsat bygglov ges och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid.
För nybyggnad för bostadsändamål och tillhörande åtgärder får ett tidsbegränsat bygglov ges, om
sökanden begär det, platsen kan återställas och åtgärden uppfyller någon förutsättning enligt 30–
32 a §§.

Bygglovhandläggare
Bygglovchef

Efter att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får bygglov utöver vad som följder i 31 b Bygglovhandläggare
punkt 1 plan- och bygglagen § ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen om åtgärden är förenligt med detaljplanens syfte Bygglovchef
och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse.
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19.0 PBL 10 kap.
NR

Lagrum

Delegation/Ärende

Delegat

19.1

10 kap. 4 § plan- och
bygglagen

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

Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef

19.2

10 kap. 13 § plan- och
bygglagen

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

Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef

19.3

10 kap. 22 § p. 1 plan- och
bygglagen

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

Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovkoordinator
Bygglovchef

19.4

10 kap. 22 § p. 2 plan- och
bygglagen

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.

Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovkoordinator

19.5

10 kap. 23-24 §§ plan- och
bygglagen

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

Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovkoordinator

-

åtgärden kan antas komma att uppfylla de krav som gäller enligt denna lag eller
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen

- fastställa den kontrollplan som ska gälla med uppgift om vem eller vilka som är sakkunniga
eller kontrollansvariga,
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- bestämma de villkor som behövs för att få påbörja åtgärden,
- bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning som behövs,
- bestämma de handlingar som ska lämnas inför beslut om slutbesked ge de upplysningar om
krav enligt annan lagstiftning som behövs.
19.6

11 kap. 8 § plan- och
bygglagen

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

Bygglovchef
Byggnadsinspektör

19.7

10 kap. 18 § 2 stycket planoch bygglagen

Beslut att det för rivningsåtgärder inte behövs någon kontrollplan.

Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef

19.8

10 kap. 29 § plan- och
bygglagen

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

Byggnadsinspektör
Bygglovchef

19.9

10 kap. 34-37 §§ plan- och
bygglagen

Beslut om slutbesked respektive om interimistiskt slutbesked.

Byggnadsinspektör
Bygglovkoordinator
Bygglovchef

20.0 PBL 11 kap.
NR

Lagrum

Delegation/Ärende

Delegat

20.1

11 kap. 7 § plan- och
bygglagen

Avge ingripandebesked inom ramen för föreskrifterna.

Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef

20.2

11 kap. 9 § plan- och
bygglagen

Beslut att av polismyndigheten begära det biträde som behövs för tillträde.

Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
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20.3

11 kap. 17 § plan- och
bygglagen

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.

Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef

20.4

11 kap. 18 § plan- och
bygglagen

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 för
uppdraget.

Byggnadsinspektör
Bygglovchef

20.5

11 kap. 19 § plan och
bygglagen

Om en byggherre, ägare, nyttjanderättshavare, väghållare, kontrollansvarig, sakkunnig eller
huvudman för en allmän plats låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet
enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får
byggnadsnämnden förelägga denne att inom en viss tid vidta åtgärden (åtgärdsföreläggande).

Byggnadsinspektör
Bygglovchef

20.6

11 kap. 20 § plan och
bygglagen

Om det på en fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot denna
lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden
förelägga den som äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid
(rättelseföreläggande).

Byggnadsinspektör
Bygglovchef

20.7

11 kap. 21 § plan och
bygglagen

Om ett byggnadsverk är förfallet eller skadat i väsentlig omfattning och inte sätts i stånd inom
skälig tid, får byggnadsnämnden förelägga ägaren att inom viss tid riva byggnadsverket
(rivningsföreläggande).

Byggnadsinspektör
Bygglovchef

20.8

11 kap. 24 § plan- och
bygglagen

Förelägga om ett byggnadsverk för industriändamål inte längre används, förlägga ägaren att
anordna stängsel kring det, om det behövs till skydd mot olycksfall

Byggnadsinspektör
Bygglovhandläggare
Bygglovchef

20.9

11 kap. 30-32-32 a §§ Planoch bygglagen

Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd.

Bygglovchef
tillsammans med
bygglovhandläggare/
byggnadsinspektör
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20.10

11 kap. 33 § p. 1 plan- och
bygglagen

Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk om byggnadsverket har säkerhetsbrister.

Byggnadsinspektör
Bygglovchef

20.11

11 kap. 33 § p. 2 plan- och
bygglagen

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

Byggnadsinspektör
Bygglovchef

20.12

11 kap. 34 § p plan- och
bygglagen

Beslut att utse annan funktionskontrollant inom ramen för föreskrifterna.

Byggnadsinspektör
Bygglovchef

20.13

11 kap. 35 § plan- och
bygglagen

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

Byggnadsinspektör
Bygglovchef

20.14

11 kap. 39 § plan- och
bygglagen

Beslut att ansöka om handräckning hos kronofogdemyndigheten för delgivning och
förelägganden enligt 11 kap. 39 § eller när någon har underlåtit att utföra arbete eller vidta en
åtgärd som har förelagts honom eller henne enligt 10 kap. 19, 21 eller 22 §§ PBL.

Bygglovchef
tillsammans med
bygglovhandläggare
eller
byggnadsinspektör

21.0 PBL 12 kap.
NR

Lagrum

Delegation/Ärende

Delegat

21.1

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

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

Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovkoordinator
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22.0 Plan- och byggförordningen
NR

Lagrum

Delegation/Ärende

Delegat

22.1

5 kap.
1-7§§ plan- och
byggförordningen och
11 kap. 19-20 §§ plan- och
bygglagen

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

Byggnadsinspektör
Bygglovchef

22.2

6 kap. 5§ p. 1 plan- och
byggförordningen

Beslut om rivning av en byggnad som inte kräver lov.

Byggnadsinspektör
Bygglovchef

22.3

8 kap. 2 § plan- och
byggförordningen

Besluta om särskild kontroll av hissar och andra motordrivna anordningar. Föreläggande (utan
vite).

Byggnadsinspektör
Bygglovchef

22.4

8 kap 6 § och 5 kap 9 §
plan- och byggförordningen

Besluta om särskild kontroll av hissar och andra motordrivna anordningar. Föreläggande (utan
vite).

Byggnadsinspektör
Bygglovchef

22.5

5 kap 13 - 15 §§ plan- och
byggförordningen

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

Byggnadsinspektör
Bygglovchef
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23.0 Fastighetsbildningslagen (1970:988)
NR

Lagrum

Delegation/Ärende

Delegat

23.1

4 kap. 25-25a §§
Fastighetsbildningslagen

Rätt att vid samråd begära att ärendet hänskjuts till Bygg- och miljönämnden för prövning.

Bygglovhandläggare
Bygglovchef

23.2

5 kap. 3 § 3 stycket
Fastighetsbildningslagen

Rätt att vid samråd begära att ärendet hänskjuts till Bygg- och miljönämnden för prövning.

Bygglovhandläggare
Bygglovchef

23.3

5 kap. 3 § 3 stycket
Fastighetsbildningslagen

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

Bygglovhandläggare
Bygglovchef

23.4

14 kap. 1 a § 1 stycket 3-7
Fastighetsbildningslagen

Beslut att ansöka om fastighetsbestämning.

Bygglovhandläggare
Bygglovchef

23.5

15 kap. 11 §
Fastighetsbildningslagen

Godkännande av förrättning, förrättningsbeslut eller gränsutmärkning.

Bygglovhandläggare
Bygglovchef

24.0 Anläggningslagen (1973:1149)
NR

Lagrum

Delegation/Ärende

Delegat

24.1

12 och 23 §§
Anläggningslag

Företräda byggnadsnämnden vid samråd med lantmäterimyndigheten.

Bygglovhandläggare
Bygglovchef

24.2

18 § Anläggningslag

Rätt att påkalla förrättning.

Bygglovhandläggare
Bygglovchef

Delegationsordning
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Godkännande av beslut eller åtgärd.

Bygglovhandläggare
Bygglovchef

25.0 Ledningsrättslagen (1973:1144)
NR

Lagrum

Delegation/Ärende

Delegat

25.1

21 § Ledningsrättslagen

Företräda byggnadsnämnden vid samråd med lantmäterimyndigheten.

Bygglovhandläggare
Bygglovchef

25.2

28 § Ledningsrättslagen

Godkännande av beslut eller åtgärd.

Bygglovhandläggare
Bygglovchef

26.0 Lagen och förordningen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning
och skyltning
NR

Lagrum

Delegation/Ärende

Delegat

26.1

5 § Lag med särskilda
bestämmelser om
gaturenhållning

Tillstånd att sätta upp skyltar varigenom allmänheten avvisas från ett visst område som är av
betydelse för friluftslivet.

Bygglovhandläggare
Bygglovchef

26.2

6,7 §§ Lag med särskilda
bestämmelser om
gaturenhållning

Tillstånd att varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning för reklam,
propaganda eller liknande ändamål utomhus utan tillstånd (förutsätter delegation av
beslutanderätten från länsstyrelsen).

Bygglovhandläggare
Bygglovchef

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

Bygglovhandläggare
Bygglovchef

Besluta att avge yttrande till länsstyrelsen.
27.0 Lag (1993:320) om byggfelsförsäkring med mer (gäller ärenden före 1 juni
2014)
NR

Lagrum

Delegation/Ärende

Delegat

27.1

1b§

Beslut om att byggfelsförsäkring inte behövs.

Byggnadsinspektör
Bygglovchef

27.2

14 §

Beslut om att färdigställandeskydd inte behövs.

Byggnadsinspektör
Bygglovchef

28.0 Lagen om färdigställandeskydd (gäller ärenden from 1 juni 2014)
NR

Lagrum

Delegation/Ärende

Delegat

28.1

3 § Lagen om
färdigställandeskydd

Beslut om att färdigställandeskydd inte behövs.

Byggnadsinspektör
Bygglovchef

29.0 Bostadsanpassningsbidrag
NR

Lagrum

Delegation/Ärende

Delegat

29.1

Lagen om
bostadsanpassnings-bidrag
(2018:222)

Bevilja/avslå bidrag för bostadsanpassning upp till fem prisbasbelopp.

Handläggare
bostadsanpassning
Bygglovkoordinator

Delegationsordning
Datum

2019-06-17

41(41)
Vår beteckning

«Databas» «Diarienr» nr
«dokDokid»

30.0 Lägenhetsregister
NR

Lagrum

Delegation/Ärende

30.1

10 § och 11 § lagen om
Fastställande av belägenhetsadress och lägenhetsnummer.
lägenhetsregister (2006:378)

Delegat
Kart- och
mätingenjör

