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Revidering av delegationsordning med anledning av
införande av Dataskyddsombud och revidering av
firmateckningsordning
Förslag till beslut
1. Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens delegationsordning kompletteras
med beslut om att utse dataskyddsombud. Beslutet förs in som punkt 1.17
i delegationsordningen och delegeras till Chef 1, enligt bilaga 1.
2. Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens firmateckningsordning revideras
enligt bilaga 2.

Beslutsnivå
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Bakgrund
Den 25 maj började den av EU beslutade dataskyddsförordningen (GDPR) att
gälla direkt i EU:s alla medlemsländer. Förordningen reglerar hur man får
behandla personuppgifter och ersätter nationella regler, som till exempel
personuppgiftslagen i Sverige. I förordningen ställs krav på att alla
personuppgiftsansvariga som är offentliga organ ska utse ett dataskyddsombud,
som ersätter den befattning som tidigare kallades personuppgiftsombud. Det finns
behov av att komplettera nämndens delegationsordning med beslut om att utse
dataskyddsombud. Därutöver är nämndens firmateckningsordning i behov av
revidering på grund av byte av ordförande och sektorschef.

Ärendebeskrivning
Av praktiska själv kan det vara lämpligt att delegera vissa beslut till presidium,
utskott, ledamot, ersättare eller anställd. I delegationsordningar beslutar nämnden
om vilka beslut som delegeras och till vilken grupp eller befattning.
Delegationsordningen anger också om delegaten får vidaredelegera beslutet.
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Delegationsordningen anger att varje nämnd ska fatta beslut om en särskild
firmateckningsordning som anger vilka förtroendevalda och tjänstemän som har
rätt att skriva under i nämndens namn för avtal, köpehandlingar och liknande som
föregåtts av beslut i nämnd eller beslut taget på delegation.

Bedömning
Kompletteringen av delegationsordningen i detta ärende föranleds av att
dataskyddsförordningen börjat gälla, där krav på att ett dataskyddsombud ska
utses återfinns.
På nämndens sammanträde den 22 maj utsågs Merith Fröberg, utvecklingsledare
på Tillväxtavdelningen, till dataskyddsombud till och med 6 augusti. Kommunen
har centralt rekryterat ett dataskyddsombud som börjar sin anställning den 6
augusti.
Det föreslås att bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens delegationsordning
kompletteras med beslut om att utse dataskyddsombud som punkt 1.17 i
delegationsordningen och att beslutet delegeras till Chef 1. Det bedöms att det av
praktiska skäl är lämpligt att delegera denna typ av beslut till Chef 1
(sektorschef), istället för att beslut fattas i nämnd.
Nämndens firmateckningsordning behöver revideras på grund av att nämnden bytt
ordförande och på grund av att en ny tillförordnad sektorschef för
samhällsbyggnad- och tillväxtsektorn tillträtt.
Ekonomiska konsekvenser

Förslag till revidering av delegationsordning och firmateckningsordning har inga
särskilda ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för miljön

Förslag till revidering av delegationsordning och firmateckningsordning har inga
särskilda konsekvenser för miljön.
Konsekvenser för medborgarna

Förslag till revidering av delegationsordning och firmateckningsordning har inga
särskilda konsekvenser för medborgarna.
Konsekvenser för barn
Förslag till revidering av delegationsordning och firmateckningsordning har inga
särskilda konsekvenser för barn

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av utredningsenheten.

Handlingar i ärendet
Nr
1
2

Handling
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens
delegationsordning, förslag
Firmateckningsordning inom bygg-, miljö- och

Biläggs/Biläggs ej
Biläggs
Biläggs
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hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde, förslag

Sändlista för beslutsexpediering
Författningssamlingen
Bygg- och miljöavdelningen
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Delegationsordning för bygg-, miljö- och
hälsoskyddsnämnden
1

Om delegationsordningen

1.1

Reglementen

Av 6 kap. 44 § kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare
föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. Kommunfullmäktige har även, enligt 5 kap.
2 § kommunallagen, rätt att delegera åt en nämnd att i dess ställe besluta i ett visst ärende eller i en
viss grupp av ärenden.

1.2

Beslutanderätt och delegering

Enligt 6 kap. 1 § kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen ska även ha
uppsikt över sådana företag som avses i 10 kap. 2 och 3 §§, det vill säga kommunala företag och
föreningar.

1.3

Nämnderna

Enligt 6 kap. 6 § kommunallagen ska nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter
som gäller för verksamheten. Nämnderna ska även se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt.

2

Allmänna frågor om delegering

2.1

Inledning

Med delegering avses att nämnden överför självständig beslutanderätt, det vill säga ger någon i
uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden. Besluten gäller på samma sätt som om
nämnden själv fattat dem och kan inte ändras av nämnden i annat fall än när nämnden kan fatta ett nytt
beslut. Beslut som fattas av en tjänsteman utan delegering i ärendet saknar laga verkan, vilket innebär
att beslutet inte gäller.

2.2

Skillnaden mellan delegering och ren verkställighet

Gränsen mellan delegering och ren verkställighet har betydelse för frågan om beslut kan överklagas
genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär samt om besluten måste anmälas. Gränsen är svår
att dra med exakthet. Delegationslistan innehåller anmärkningar med förtydliganden om vad som är att
anse som ren verkställighet.
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I den kommunala förvaltningen vidtas en mängd åtgärder som inte kan anses som beslut i lagens
mening utan avser rent förberedande åtgärder och rent verkställande åtgärder. Med beslut i
delegeringsbestämmelserna avses endast beslut i kommunallagens mening. Kännetecknande för ett
beslut är bland annat att det föreligger alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa
överväganden och bedömningar. Praktiskt sett kan en mycket stor del av den kommunala
verksamheten antas höra till området ren verkställighet.

2.3

Delegationsbegränsningar i kommunallagen

Av 6 kap. 38 § följer att beslutanderätten inte får delegeras i följande ärenden:
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
5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter

2.4

Vem man kan delegera till - delegat

Av 6 kap. 37 § kommunallagen följer att en nämnd får uppdra att fatta beslut på nämndens vägnar till:
•

ett utskott (avdelning) av nämnden, till exempel ett arbetsutskott

•

en enskild ledamot eller ersättare (suppleant), till exempel ordförande

•

en anställd i kommunen, denne behöver inte nödvändigtvis vara anställd hos den nämnd som
delegerar beslutanderätten.

Värt att uppmärksamma är att det inte går att delegera till en grupp anställda eller till en grupp
bestående av anställda och förtroendevalda för att gemensamt fatta beslut, så kallad blandad
delegering.

2.5

Vidaredelegering

I 7 kap. 5 och 6 §§ kommunallagen finns en begränsad möjlighet till vidaredelegering, vilket även
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framgår av nämndernas reglemente. I Värmdö kommun anges i delegationsordningar vilken
tjänsteman som är förvaltningschef i kommunallagens mening och som därför har rätt att
vidaredelegera i enlighet med kommunallagen. Denne får endast använda sin möjlighet till
vidaredelegering på ett sådant sätt att nämnden hela tiden vet vem som har rätt att fatta beslut.

2.6

Anmälan till nämnd

Samtliga beslut som fattas med stöd av delegering enligt 7 kap. 5 § kommunallagen ska anmälas till
nämnden. På så sätt kan nämnden följa hur uppdrag att fatta beslut i nämndens ställe utförs. Anmälan
innebär dock inte att nämnden omprövar eller fastställer beslutet. Delegeringsbeslut ska redovisas
skriftligt.
Anmälan innebär att tjänstemannen delger nämnden sitt beslut. Det är inte förrän tjänstemannen har
delgivit nämnden och protokollet från sammanträdet har kungjorts på kommunens anslagstavla som
tiden för överklagande börjar löpa. För att delegeringsbeslut ska vinna laga kraft måste de sålunda
delges. Beslut som fattas med stöd av vidaredelegering i enlighet med 7 kap. 6 § kommunallagen ska
anmälas till chefen.

2.7

Ordförandens beslutanderätt i brådskande ärenden

Av nämndernas reglementen framgår att nämndens ordförande eller vid förfall för denne nämndens
vice ordförande har rätt att på nämndens vägnar fatta beslut i ärenden som är så brådskande att
nämndens beslut inte kan avvaktas. Sådant beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

2.8

Förändringar i delegationslistan

Vid förändrad delegation inom nämndens ansvarsområde ska förändringen införas i delegationslistan.
Hänvisning till nämndens beslut ska framgå av den reviderade delegationslistan. Den reviderade
delegationslistan ska införas i Värmdö kommuns författningssamling.

3

Firmateckning

Firmateckning innebär inte att man fattar ett beslut, utan att man för kommunens del intygar att ett
beslut finns. Beslut kan fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnd eller genom
delegation från kommunstyrelse eller nämnd.
Undertecknande av skrivelser, köpehandlingar, kontrakt, lånehandlingar, borgensförbindelser, avtal
och liknande ska ske av kommunstyrelsens ordförande (vid beslut i kommunstyrelsen) eller nämndens
ordförande (vid beslut i nämnd) eller vid dennes förfall vice ordförande. Handlingen kontrasigneras av
den anställd som kommunstyrelsen alternativt nämnden beslutar.
Vid delegerad beslutanderätt undertecknas avtal, andra handlingar och skrivelser av delegaten
tillsammans med annan tjänsteman, i enlighet med särskilt beslut i kommunstyrelsen eller nämnden.
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4

Kommunstyrelsen har personalansvaret

Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan, vilket innebär att kommunstyrelsen har ansvar för
samtliga personal inom kommunen och agerar arbetsgivare för alla anställda. Anställningsförfarandet,
uppsägningar och liknande sker med stöd i kommunstyrelsens reglemente och delegationslista. Beslut
avseende personal ska fattas med stöd i delegationslistan. Sålunda ska alla personalförändringar och
liknande anmälas till kommunstyrelsen.
Delegering av arbetsmiljöuppgifter framgår av särskild arbetsmiljödelegationsordning beslutad av
kommunfullmäktige.

5

Representation

Beslut om representation utöver fastställda riktlinjer tas av nämnd. Beslut om representation inom
fastställda riktlinjer betraktas som ren verkställighet.

6

Övrigt
•

Vid förfall för ordförande inträder vice ordförande som delegat.

•

Delegerad beslutanderätt gäller alltid inom fastställt budgetansvar.

•

Delegationsrätten för delegat omfattar även förordnad vikarie eller förordnad ställföreträdare.

•

Ersättare får endast träda i delegatens ställe när delegaten är frånvarande på grund av sjukdom,
ledighet, semester, tjänsteresa eller dylikt.

•

I de fall delegat omfattas av arbetskonflikt inträder ordförande, med nämndens vice
ordförande som ersättare, som beslutande i tillämpliga ärendegrupper.
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Delegationsordning för bygg-, miljö- och
hälsoskyddsnämnden
I delegationslistan förekommande förkortningar:
BMHN
Ordf.
Chef 1
Chef 2
Chef 3
BH
MI
BFS
FL
Fo
LL
MB
FMH
PBF
PBL
ÄPBL
LGS
DP
OB
PBB

1

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ordförande i bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden
Chefsnivå 1 (sektorchef)
Chefsnivå 2 (avdelningschef)
Chefsnivå 3 (enhetschef, gruppchef)
Bygglovhandläggare/inspektör
Miljöinspektör
Boverkets föreskrifter
Förvaltningslagen (1986:223)
Förordning tillhörande respektive avsnitt
Livsmedelslagen (2006:804)
Miljöbalken (1998:808)
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Plan- och byggförordningen (2011:338)
Plan- och bygglagen (2010:900)
Plan- och bygglagen (1987:10)
Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och
skyltning
Detaljplan, stadsplan, byggnadsplan
Områdesbestämmelser
Prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring/socialförsäkringsbalken

Allmänna ärenden

Nr

Typ av ärende

Delegat Vidaredelegation Anmärkning

1.1

Besluta om jäv under pågående
handläggning

Chef 1

Chef 2

12 § 3 st. FL

1.2

Rättidsprövning av överklagande
av beslut

Chef 1

Chef 3

FL 24 §
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Ändring eller rättelse av yttrande
eller beslut enligt FL 26-27 §§.

Chef 1

Chef 2
Chef 3

FL 26-27 §§

1.4

Ansöka hos förvaltningsrätt eller
mark- och miljödomstol om
utdömande av vite i enlighet med
av BMHN fattat beslut om
vitesföreläggande

Chef 1

Chef 2
Chef 3
MI och BH

Lag (1985:206) om viten 6 §

1.5

Besluta om föreläggande vid vite
upp till 50 000 kr

Chef 1

Chef 3

LL 23 §, MB 26 kap 14 §, LGS
12 §, 20 § tobakslagen
(1993:581), 11 kap. 30-32 §§,
33 § 1 PBL

1.6

Besluta om föreläggande vid vite
från 51 000 kr-100 000 kr

Chef 1

Chef 2

LL 23 §, MB 26 kap 14 §, LGS
12 §, 20 § tobakslagen
(1993:581), 11 kap. 30-32 §§,
33 § 1 PBL

1.7

Besluta om
betalningsföreläggande, reduktion
av avgift eller avskrivning av
fordran

Chef 1

Chef 3

1.8

Besluta om förbud att bedriva
bisyssla

Chef 1

Chef 2

1.9

Besluta att lämna klagomål utan
åtgärd

Chef 1

MI och BH

1.10

Mottagande av delgivning på
nämndens vägnar

Chef 1

Chef 3

1.11

Bevakning av nämndens
överklagandetid för överklagande
av överprövande myndighets
beslut

Chef 1

Chef 2

1.12

Avge yttrande till överprövande
instans med anledning av
överklagande av beslut som
delegation själv fattat

Chef 1

Chef 2

1.13

Avge yttranden utan principiell
betydelse till andra myndigheter
avseende frågor som regleras av
författningar och tillhörande
förordningar inom nämndens
verksamhetsområde

Chef 1

Chef 2

1.12

Besluta om att inte lämna ut
Chef 1
allmän handling, eller beslut om att

Chef 2

1.3

MI om ändring eller rättelse
sker av beslut eller yttrande
som är fattat med stöd av LL.

6 kap. 4 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400)
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lämna ut allmän handling med
förbehåll
1.15

Besluta om att begära den hjälp av
Polismyndigheten som behövs för
att få tillträde till en fastighet

Chef 1

Chef 3

1.16

Besluta om avslag med hänvisning
till undermåliga handlingar

Chef 1

Chef 3

1.17

Utse dataskyddsombud

Chef 1

2

Ekonomiska ärenden

2.1

Allmänt

Nr

Typ av ärende

2.1.1

Rutinmässiga inköp för
Chef 1
verksamhetens löpande behov, upp
till 10 000 kr

Chef 3

2.1.2

Beslut om försäljning av
överskottsmaterial

Chef 2

2.2

11 kap. 8 § PBL, 28 kap. 8 §
MB

Delegat Vidaredelegation Anmärkning

Chef 1

Ramavtal och avrop

Nr

Typ av ärende

Delegat Vidaredelegation Anmärkning

2.2.1

Beslut vid upphandling av ramavtal Chef 1
i enlighet med upphandlingspolicyn,
fatta tilldelningsbeslut samt vid
behov avbryta upphandlingen

Chef 2

Detta innefattar även
samordnade upphandlingar.

2.2.2

Hävning av ramavtal vid avtalsbrott Chef 1

-

Detta innefattar även
samordnade upphandlingar.

2.2.3

Beslut om avrop mot ramavtal,
inom ansvarsområde och budget

Chef 1

Chef 2

2.2.4

Antagande/avslag av
leverantör/entreprenör, 4-40 PBB

Chef 1

Chef 2

Befintlig

2.2.5

Beslut om avrop på ramavtal inom
ansvarsområde och budget

Chef 1

Chef 2

Befintlig
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2.3

Upphandling – specifika inköp

Nr

Typ av ärende

Delegat Vidaredelegation Anmärkning

2.3.1

Godkännande av
förfrågningsunderlag vid
upphandling av ej principiell
karaktär och under 2 miljoner kr

Chef 1

Chef 2

2.3.5

Uppsägning eller hävning av avtal
vid avtalsbrott för avtal om en
kostnad av under 5 miljoner kr

Chef 1

-

3

Inköp understigande 4 PBB,
d.v.s. direktupphandling, är att
betrakta som ren verkställighet i
enlighet med
upphandlingspolicyn.

Bygglagstiftning

3.1
Plan- och bygglagen (2010:900) – avser ärenden som
registrerats från och med 2011-05-02
Delegationen avser inte befogenhet att avslå ansökan, med undantag av väsentlig planavvikelse samt
inom ramen för avslagen strandskyddsdispens.

3.1.1

Generellt PBL och PBF

Nr

Typ av ärende

Delegat Vidaredelegation Anmärkning

3.1.1.1

Om en ansökan om bygglov,
Chef 1
rivningslov, marklov eller
förhandsbesked är ofullständig,
förelägga sökanden att avhjälpa
bristerna inom viss tid vid äventyr
att ansökan kan komma att avvisas
eller avgöras i befintligt skick

BH

9 kap. 22 § PBL
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3.1.1.2

Om en anmälan av
Chef 1
anmälningspliktig åtgärd enligt 6
kap. 5 § PBF är ofullständig,
förelägga sökanden att avhjälpa
bristerna inom viss tid vid äventyr
att anmälan kan komma att avvisas
eller avgöras i befintligt skick

BH

6 kap. 10 § PBF

3.1.1.3

Avvisa en ansökan eller anmälan
Chef 1
som trots föreläggande är så
ofullständig att den inte kan prövas
i sak

BH

9 kap 22 § PBL, 6 kap. 10 §
PBF

3.1.1.4

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

Chef 1

Chef 3

9 kap. 27 § PBL

3.1.1.6

Bestämma i det enskilda ärendet
om en fastighet är belägen inom
sammanhållen bebyggelse

Chef 1

Chef 3

1 kap. 4 § PBL

3.1.1.7

Besluta om avslag för en ansökan
som väsentligen strider (mer än 20
% avvikelse) mot bestämmelser i
DP eller OB

Chef 1

Chef 2

3.1.1.8

Besluta om avslag för en ansökan
om lov inom ramen för avslagen
strandskyddsdispens

Chef 1

Chef 2

3.1.1.9

Avge villkorsbesked inom ramen för Chef 1
föreskrifterna

Chef 3

9 kap. 19 § PBL

3.1.1.10

Avge ingripandebesked inom
ramen för förskrifterna

Chef 3

11 kap. 7 § PBL

3.1.2
Nr

Chef 1

PBL 9 kap. bygglov, rivningslov, marklov m.m.
Typ av ärende

Delegat Vidaredelegatio Anmärkning
n

Besluta om bygg-, mark- och rivningslov för planenliga åtgärder.
3.1.2.1

Nybyggnad eller tillbyggnad av enoch tvåbostadshus upp till en yta
om totalt 500 m2 bruttoarea – en
byggnad

Chef 1

BH

3.1.2.2

Nybyggnad eller tillbyggnad av
flerbostadshus

Chef 1

Chef 3

3.1.2.3

Nybyggnad eller tillbyggnad för
handel, kontor, hantverk eller

Chef 1

BH

9 kap. 2 § PBL

9 kap. 2 § PBL
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industri med högst 1 000 m2
bruttoarea
3.1.2.4

Nybyggnad eller tillbyggnad av
komplementbyggnad till en
sammanlagd bruttoarea om högst
250 m2

Chef 1

BH

9 kap. 2 § 1-2 PBL

3.1.2.5

Nybyggnad eller tillbyggnad av
kiosk, transformatorstation,
avloppspumpstation eller därmed
jämförliga byggnader med en
bruttoarea om sammanlagt 250 m2

Chef 1

BH

9 kap. 2 § 1-2 PBL

3.1.2.6

Ta i anspråk eller inreda byggnad
helt eller delvis för väsentligt annat
ändamål

Chef 1

BH

9 kap. 2 § 3 b PBL

3.1.2.7

Besluta om ändring av gällande
bygglov inom ramen för tidigare
medgiven bruttoarea eller
medgiven avvikelse från DP eller
OB

Chef 1

BH

3.1.2.8

Besluta om bygglov för att färga
om byggnader eller byta
fasadbeklädnad eller
taktäckningsmaterial eller andra
åtgärder som väsentligt påverkar
yttre utseende på ett en- eller
tvåbostadshus och tillhörande
komplementbyggnader

Chef 1

BH

9 kap. 2 § 3c, 5 §§ PBL

3.1.2.9

Besluta om bygglov för att färga
om byggnader eller byta
fasadbeklädnad eller
taktäckningsmaterial eller andra
åtgärder som avsevärt påverkar
övriga byggnaders utseende

Chef 1

BH

9 kap. 2 § 3c PBL

3.1.2.10

Besluta om rivningslov inom ramen
för de föreskrifter som anges i 9
kap 34 §, dock ej rivning av
byggnad som ur historisk,
kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt har större
värde eller rivning som kräver
beslut enligt annan författning

Chef 1

BH

9 kap. 10 § PBL

3.1.2.11

Besluta om bygglov för skyltar

Chef 1

BH

3.1.2.12

Besluta om bygg- eller marklov
Chef 1
trots att den sökta åtgärden
innebär liten avvikelse från DP eller

BH

9 kap 31 a-c §, 35 §§ 2 s
Avvikelser avseende åtgärder
där genomförandetiden för
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OB om den är förenlig med syftet
med planen eller bestämmelserna

detaljplanen löper är Chef 3
delegat.

Fatta beslut om bygglov utanför planlagt område:
3.1.2.13

Beslut om förhandsbesked inom
ramen för övrig begränsning av
delegation

Chef 1

Chef 2

PBL 9 kap 17 § PBL

3.1.2.14

Nybyggnad eller tillbyggnad av enoch tvåbostadshus upp till en yta
om totalt 500 m2 bruttoarea – en
byggnad

Chef 1

BH

9 kap. 2 § PBL

3.1.2.15

Nybyggnad eller tillbyggnad av
komplementbyggnad till en
sammanlagd bruttoarea om högst
100 m2

Chef 1

BH

9 kap. 2 § 1-2 PBL

3.1.2.16

Nybyggnad eller tillbyggnad för
handel, kontor, hantverk eller
industri med högst 1 000 m2
bruttoarea

Chef 1

BH

3.1.2.17

Nybyggnad av en- eller
tvåbostadshus inom ramen för de
villkor som bestämts i giltigt
lagakraftvunnet förhandsbesked

Chef 1

BH

Fatta beslut om bygg- och marklov inom och utom områden med detaljplan:
3.1.2.18

Besluta om bygglov för inredande
Chef 1
av en ytterligare bostad eller någon
ytterligare lokal för handel,
hantverk eller industri

BH

9 kap. 2 § 3 b PBL.

3.1.2.19

Besluta om bygglov för ändrad
användning

Chef 1

BH

9 kap. 2 § 3 a PBL

3.1.2.20

Besluta om bygglov för att i
område av värdefull miljö
underhålla ett byggnadsverk eller
ett bebyggelseområde som avses i
8 kap 13 § i den utsträckning som
framgår av DP eller OB

Chef 1

BH

9 kap. 8 § 2 b PBL

3.1.2.21

Beslut om bygglov för att uppföra
eller väsentligt ändra andra
bygglovspliktiga anläggningar än
byggnader

Chef 1

BH

6 kap. 1 § PBF
Gäller ej skyltar och plank, se
punkterna 3.1.2.11 och
3.1.2.22

3.1.2.22

Beslut om bygglov för att uppföra
eller väsentligt ändra plank eller
mur upp till en höjd av maximalt 2
meter

Chef 1

BH

6 kap. 1 § 7 PBF

3.1.2.23

Beslut om lov för åtgärder som inte Chef 1

BH

PBL 9 kap 14 §, s.k. frivilligt lov
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kräver bygg-, mark- eller
rivningslov.
3.1.2.24

Beslut om tidsbegränsat bygglov
Chef 1
inom ramen för föreskrifterna i 9
kap 33 § i de fall åtgärden har stöd
i en detaljplanebestämmelse om
tillfällig användning av byggnad
eller mark eller om åtgärden har
ringa påverkan på omgivningen

BH

PBL 9 kap 33 §, större avvikelse
från förutsättningarna 9 kap.
30-32 §§ måste hanteras i
nämnd

3.1.3
PBL 10 kap. genomförandet av bygg-, rivnings- och
markåtgärder
Nr

Typ av ärende

Delegat Vidaredelegation

Anmärkning

3.1.3.1

Besluta om att inte lämna
startbesked för bygglovsfri åtgärd
som kräver anmälan om åtgärden
har större omfattning än vad som
medges i 9 kap. 4 a-4 c §§ PBL

Chef 1

Chef 3

Ej möjlighet till liten avvikelse,
bygglov krävs i dessa fall,
kombineras med
lovföreläggande?

3.1.3.2

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

Chef 1

BH

10 kap. 4 § PBL

3.1.3.3

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

Chef 1

BH

10 kap. 13 § PBL

3.1.3.4

Beslut att det för rivningsåtgärder
inte behövs någon kontrollplan

Chef 1

BH

10 kap. 18 § PBL

3.1.3.5

Beslut att förelägga byggherren att
ge in de ytterligare handlingar som
behövs för prövningen av frågan
om startbesked om det enligt 10
kap 14 § inte behövs något
tekniskt samråd (1 st 2)

Chef 1

BH

10 kap. 22 § PBL

3.1.3.6

Beslut att med startbesked
godkänna att en åtgärd får
påbörjas, även om det inte behövs
tekniskt samråd, och att i
startbeskedet:

Chef 1

BH

10 kap. 23 § PBL
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3.1.3.7

Fastställa den kontrollplan som ska
gälla med uppgift om vem och
vilka som är sakkunniga eller
kontrollansvariga

Chef 1

BH

10 kap. 24 § 1 PBL

3.1.3.8

Bestämma de villkor som behövs
för att få påbörja åtgärden

Chef 1

BH

10 kap. 24 § 2 PBL

3.1.3.9

Bestämma villkor och ungefärlig
tidpunkt för utstakning, om
utstakning behövs

Chef 1

BH

10 kap. 24 § 3 PBL

3.1.3.10

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

Chef 1

BH

10 kap. 24 § 4 PBL

3.1.3.11

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

Chef 1

BH

10 kap. 29 § PBL

3.1.3.12

Beslut om slutbesked respektive
om interimistiskt slutbesked

Chef 1

BH

10 kap. 34-37 §§ PBL

3.1.3.13

Anmärkning i anslutning till
besiktning inom ramen för
nämndens tillsyn av
byggnadsarbeten som innefattar
för byggherren bindande föreskrift

Chef 1

BH

3.1.4

PBL 11 kap. tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder

Förelägganden eller förbud får inte förenas med vite eller upplysning om att åtgärden kan komma att
utföras på den felandes bekostnad, se dock punkterna 3.1.4.3, 3.1.4.4, 3.1.4.5 och 3.1.4.6 där det
framgår att vissa sådana beslut får förenas med vite.
Nr

Typ av ärende

Delegat Vidaredelegation

3.1.4.1

Beslut om lovföreläggande om
Chef 1
lovpliktig åtgärd har vidtagits utan
lov, om det är sannolikt att lov kan
ges för åtgärden och delegaten har
befogenhet att besluta i lovärendet

BH

11 kap. 17 § PBL
Se punkterna 3.1.2.11 och
3.1.2.22

3.1.4.2

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

BH

11 kap. 17 § PBL

Chef 1

Anmärkning
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3.1.4.3

Förelägga att byggfelsförsäkring
och/eller färdigställandeskydd ska
uppvisas

Chef 1

BH

11 kap. 19-20 §§ PBL

3.1.4.4

Beslut om förbud mot fortsatt
arbete eller åtgärd

Chef 1

BH

11 kap. 30-32 §§ PBL

3.1.4.5

Beslut om förbud mot användning
av byggnadsverk om
byggnadsverket har
säkerhetsbrister

Chef 1

BH

11 kap. 33 § 1 PBL

3.1.4.6

Beslut om förbud mot användning Chef 1
av byggnadsverk, om det inte finns
förutsättningar för att ge
slutbesked

BH

11 kap. 33 § 2 PBL

3.1.4.7

Besluta att utse annan
funktionskontrollant inom ramen
för föreskrifterna

Chef 1

BH

11 kap. 34 § PBL

3.1.4.8

Beslut att entlediga
kontrollansvarig och, efter förslag
av byggherren, besluta om en ny
kontrollansvarig

Chef 1

BH

11 kap. 35 § PBL

3.1.4.9

Beslut att ansöka om handräckning Chef 1
hos Kronofogdemyndigheten för
tillträde enligt 11 kap 8 § eller när
någon har underlåtit att utföra
arbete eller vidta en åtgärd som
har förelagts honom eller henne
enligt 10 kap 19, 21-22 §§

BH

11 kap. 39 § PBL

3.1.5

PBL 12 kap. byggnadsnämnden

Nr

Typ av ärende

Delegat Vidaredelegation

3.1.5.1

Besluta om avgifter i enskilda
ärenden med tillämpning av
kommunens bygglovstaxa

Chef 1

3.1.6

BH

Anmärkning
12 kap. 8 § PBL

Plan- och byggförordningen (2011:338)

Nr

Typ av ärende

Delegat Vidaredelegation

3.1.6.1

Besluta om föreläggande (utan
vite) mot ägare till byggnader som
inte fullgör sina skyldigheter ifråga
om funktionssystem fullgör sina
skyldigheter

Chef 1

BH

Anmärkning
5 kap. 1-7 §§ PBF, 11 kap.
19-20 §§ PBL
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3.1.6.2

3.1.7

Beslut om särskild besiktning av
hissar och andra motordrivna
anordningar

Chef 1

BH

8 kap. 8 §, 5 kap. 9 § PBF

Boverkets föreskrifter och allmänna råd

Nr

Typ av ärende

Delegat Vidaredelegation

3.1.7.1

Beslut om längre
besiktningsintervall för hissar och
andra motordrivna anordningar än
vad som föreskrivits

Chef 1

BH

3 kap. 16 § BFS 2011:12 H12

3.1.7.2

Beslut om anstånd med besiktning
av hiss och andra motordrivna
anordningar

Chef 1

BH

3 kap. 16 § BFS 2011:12 H12

3.1.7.3

Beslut om användningsförbud för
hissar och andra motordrivna
anordningar som efter
återkommande besiktning uppvisar
brister

Chef 1

BH

3 kap. 4-5 §§ BFS 1994:25 H1
med ändringar omtryckt i BFS
2006:26 H19 om hissar och
vissa andra motordrivna
anordningar

3.1.7.4

Beslut om senareläggning av
besiktningssynpunkt om det finns
särskilda skäl för detta

Chef 1

BH

4 § BFS 1991:36 4 § om
funktionskontroll av
ventilationssystem

3.1.7.5

Besluta att medge mindre avvikelse Chef 1
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

BH

3 § BFS 2010:28 omtryck
2010:28 EKS 7

3.1.7.6

Godkänna funktionskontrollant för
viss kontroll av ventilationssystem.
Utfärda intyg samt fullgöra
nämndens uppgifter enligt
förordningens 6 respektive 7 §§.
Besluta om föreläggande (utan
vite) mot ägare till byggnader som
inte fullgör sina skyldigheter ifråga
om funktionskontroll av
ventilationssystem fullgör sina
skyldigheter.

BH

PBF 5 kap 1-7 §§, PBL 11 kap
19-20 §§

3.1.8

Chef 1

Anmärkning

Boverkets byggregler

Nr

Typ av ärende

Delegat Vidaredelegation

3.1.8.1

Beslut att medge mindre avvikelse

Chef 1

BH

Anmärkning
BFS 1993:57 BBR 1 kap 22 §
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från föreskrifterna om det finns
särskilda skäl och
byggnadsprojektet ändå kan bli
tekniskt tillfredsställande och det
inte finns någon avsevärt
olägenhet från annan synpunkt

3.2
Plan- och bygglagen (1987:10) – avser ärenden som är
registrerade innan 2011-05-02
Delegationen avser inte befogenhet att avslå ansökan, med undantag av planavvikelse samt inom
ramen för avslagen strandskyddsdispens.

3.2.1

Generellt

Nr

Typ av ärende

Delegat Vidaredelegation

Anmärkning

3.2.1.1

Besluta om beviljande eller avslag
m.m. i de ärenden länsstyrelsen
eller kommunen har meddelat
avslag från strandskyddsdispens:

Chef 1

Chef 2

3.2.1.2

Besluta om åtgärd inom ramen för
meddelat förhandsbesked

Chef 1

BH

PBL (1987:10) 8 kap 11-12 §§

3.2.1.3

Besluta om avslag för åtgärd som
väsentligen strider mot detaljplan
och som inte kan ses som en
mindre avvikelse enligt gällande
praxis

Chef 1

Chef 2

PBL (1987:10) 8 kap 11 §

3.2.1.4

Besluta om lov för tillfällig åtgärd

Chef 1

BH

PBL (1987:10) 8 kap 14 §

3.2.1.5

Ansöka om handräckning m.m.

Chef 1

BH

PBL (1987:10) 10 kap 13-14,
18 §§

3.2.1.6

Bestämmande i varje särskilt fall av Chef 1
avgift enligt BMHN taxa

BH

PBL (1987:10) 11 kap 5 §

3.2.1.7

Besluta om avvisning/avgöra i
befintligt skick

Chef 1

BH

PBL (1987:10) 10 kap 22-23
§§

3.2.1.8

Anmäla/återkalla anteckning i
fastighetsregistrets inskrivningsdel

Chef 1

BH

PBL (1987:10) 10 kap 22-23
§§

3.2.1.9

Besluta om bygglov enligt gällande
planbestämmelser för
flerbostadshus. Gäller ej ärenden
av principiell karaktär

Chef 1

BH

PBL (1987:10) 8 kap 1 §
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3.2.2
Delegation att bevilja bygglov, marklov eller rivningslov inom
planlagt område, i enlighet med gällande plan- eller områdesbestämmelser
Nr

Typ av ärende

Delegat Vidaredelegation

Anmärkning

För en- och tvåbostadshus, fritidshus, komplementbyggnad, mindre verksamheter eller
anläggningar bevilja bygglov enligt nedan:
3.2.2.1

För uppförande och tillbyggnad av
huvudbyggnader och
komplementbyggnader

Chef 1

BH

PBL (1987:10) 8 kap 11 §

3.2.2.2

För ändrad användning

Chef 1

BH

PBL (1987:10) 8 kap 11 §

3.2.2.3

För ändrad användning som
innebär ytterligare bostad eller
verksamhetslokal

Chef 1

BH

PBL (1987:10) 8 kap 11 §

3.2.2.4

För omfärgning

Chef 1

BH

PBL (1987:10) 8 kap 11 §

3.2.2.5

För fasadändring och byte av
takmaterial

Chef 1

BH

PBL (1987:10) 8 kap 11 §

3.2.2.6

För skyltar och ljusanordningar

Chef 1

BH

PBL (1987:10) 8 kap 11 §

3.2.2.7

För att anordna upplag eller
materialgårdar

Chef 1

BH

PBL (1987:10) 8 kap 11 §

3.2.2.8

För uppförande av murar och plank Chef 1

BH

PBL (1987:10) 8 kap 11 §

3.2.2.9

För uppförande av
parkeringsplatser

Chef 1

BH

PBL (1987:10) 8 kap 11 §

3.2.2.10

Bevilja rivningslov

Chef 1

BH

PBL (1987:10) 8 kap 16 §

3.2.2.11

Bevilja marklov

Chef 1

BH

PBL (1987:10) 8 kap 18 §

3.2.2.12

För cisterner

Chef 1

BH

PBL (1987:10) 8 kap 11 §

3.2.2.13

För master och torn

Chef 1

BH

PBL (1987:10) 8 kap 11 §

3.2.2.14

För mindre avvikelse från gällande
planbestämmelser enligt gällande
praxis

Chef 1

BH

PBL (1987:10) 8 kap 11 §

3.2.2.15

Bevilja lov för tillfällig åtgärd i
enlighet med planbestämmelserna

Chef 1

BH

PBL (1987:10) 8 kap 14 §

3.2.2.16

Besluta om förhandsbesked

Chef 1

Chef 2

PBL (1987:10) 8 kap 34 §

3.2.3
Delegation att bevilja bygglov utom planlagt område, inom
samlad bebyggelse
Nr

Typ av ärende

Delegat Vidaredelegation

Anmärkning

För en- och tvåbostadshus, fritidshus och komplementbyggnad beviljad bygglov enligt nedan:
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3.2.3.1

För uppförande och tillbyggnad av
en yta mellan 250 kvm och 500
kvm BYA för huvudbyggnad och
från 70 kvm till 250 kvm BYA för
komplementbyggnad

Chef 1

BH

PBL (1987:10) 8 kap 12 §

3.2.3.2

För uppförande och tillbyggnad
upp till en yta av 250 kvm BYA för
huvudbyggnad och upp till högst
70 kvm BYA för
komplementbyggnad

Chef 1

BH

PBL (1987:10) 8 kap 12 §

3.2.3.3

För ändrad användning

Chef 1

BH

PBL (1987:10) 8 kap 12 §

3.2.3.4

För ändring som innebär ytterligare Chef 1
verksamhetslokal

BH

PBL (1987:10) 8 kap 12 §

3.2.3.5

För upplag och materialgårdar

Chef 1

BH

PBL (1987:10) 8 kap 12 §

3.2.3.6

För uppförande av murar och plank Chef 1

BH

PBL (1987:10) 8 kap 12 §

3.2.3.7

Besluta om förhandsbesked

Chef 2

PBL (1987:10) 8 kap 34 §

Chef 1

För mindre verksamheter eller anläggningar bevilja bygglov enligt nedan:
3.2.3.8

För uppförande och tillbyggnad av Chef 1
huvudbyggnad/verksamhetsbyggna
d och komplementbyggnad upp till
en total yta av 1 000 kvm BYA

BH

PBL (1987:10) 8 kap 12 §

3.2.3.9

För ändrad användning

Chef 1

BH

PBL (1987:10) 8 kap 12 §

3.2.3.10

För upplag och materialgårdar

Chef 1

BH

PBL (1987:10) 8 kap 12 §

3.2.3.11

För uppförande av murar och plank Chef 1

BH

PBL (1987:10) 8 kap 12 §

3.2.3.12

För uppförande av
parkeringsplatser

Chef 1

BH

PBL (1987:10) 8 kap 12 §

3.2.3.13

Besluta om förhandsbesked

Chef 1

Chef 2

PBL (1987:10) 8 kap 34 §

3.2.4
Delegation att bevilja bygglov utom planlagt område, utanför
samlad bebyggelse
Nr

Typ av ärende

Delegat Vidaredelegation

Anmärkning

För en- och tvåbostadshus, fritidshus och komplementbyggnad beviljad bygglov enligt nedan:
3.2.4.1

För uppförande och tillbyggnad av
en yta mellan 250 kvm och 500
kvm BYA för huvudbyggnad och
från 70 kvm till 250 kvm BYA för
komplementbyggnad

Chef 1

BH

PBL (1987:10) 8 kap 12 §

3.2.4.2

För uppförande och tillbyggnad
upp till en yta av 250 kvm BYA för

Chef 1

BH

PBL (1987:10) 8 kap 12 §
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huvudbyggnad och upp till högst
70 kvm BYA för
komplementbyggnad
3.2.4.3

För ändrad användning

Chef 1

BH

PBL (1987:10) 8 kap 12 §

3.2.4.4

För upplag och materialgårdar

Chef 1

BH

PBL (1987:10) 8 kap 12 §

3.2.4.5

För uppförande av murar och plank Chef 1

BH

PBL (1987:10) 8 kap 12 §

För mindre verksamheter eller anläggningar bevilja bygglov enligt nedan:
3.2.4.6

För uppförande och tillbyggnad av Chef 1
huvudbyggnad/verksamhetsbyggna
d och komplementbyggnad upp till
en total yta av 1 000 kvm BYA

BH

PBL (1987:10) 8 kap 12 §

3.2.4.7

För ändrad användning

Chef 1

BH

PBL (1987:10) 8 kap 12 §

3.2.4.8

För upplag och materialgårdar

Chef 1

BH

PBL (1987:10) 8 kap 12 §

3.2.4.9

För uppförande av murar och plank Chef 1

BH

PBL (1987:10) 8 kap 12 §

3.2.4.10

För uppförande av
parkeringsplatser

Chef 1

BH

PBL (1987:10) 8 kap 12 §

3.2.4.11

Besluta om förhandsbesked

Chef 1

Chef 2

PBL (1987:10) 8 kap 34 §

3.2.5

Byggnadsarbeten, tillsyn och kontroll (skede 2)

Nr

Typ av ärende

Delegat Vidaredelegation

Anmärkning

3.2.5.1

Kalla till byggsamråd samt upprätta Chef 1
samrådsprotokoll

BH

PBL (1987:10) 9 kap 7-8 §§

3.2.5.2

Besluta om upprättande av
kontrollplan samt besluta om
upprättande av kontrollplan i
efterhand

Chef 1

BH

PBL (1987:10) 9 kap 9 §

3.2.5.3

Upprättande av slutbevis

Chef 1

BH

PBL (1987:10) 9 kap 10 §

3.2.5.4

Besluta om rivningsplan

Chef 1

BH

PBL (1987:10) 9 kap 13 §

3.2.5.5

Godkännande av kvalitetsansvarig,
samt beslut om annan
kvalitetsansvarig

Chef 1

BH

PBL (1987:10) 9 kap 14-15 §§

3.2.5.6

Förbud att fortsätta
byggnadsarbeten m.m.

Chef 1

BH

PBL (1987:10) 10 kap 3 §

3.2.5.7

Besluta om rivningsföreläggande
eller användningsförbud samt att
användningsförbud gäller
omedelbart

Chef 1

BH

PBL (1987:10) 10 kap 16 §
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4

Miljöbalken (1998:808)

4.1

Allmänt

Nr

Typ av ärende

Delegat Vidaredelegation Anmärkning

4.1.1

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

Chef 1

Chef 3

24 kap. 3 § MB

4.1.2

Ompröva tillstånd i fråga om
miljöfarlig verksamhet

Chef 1

Chef 3

24 kap. 5 § MB

4.1.3

Beslut att efter ansökan från
tillståndshavaren upphäva eller
ändra bestämmelser eller villkor i
ett tillståndsbeslut avseende
miljöfarlig verksamhet

Chef 1

Chef 3

24 kap. 8 § MB

4.1.4

Anmäla misstanke om brott mot
MB inkl. följdförordningar

Chef 1

BH, MI

26 kap. 2 § MB

4.1.5

Beslut att meddela de
förelägganden och förbud som
behövs för att MB och föreskrifter,
domar och andra beslut som
meddelats med stöd av MB ska
följas

Chef 1

MI

26 kap. 9 § MB

4.1.6

Besluta att förelägga den som
Chef 1
håller stängsel om att anordna
grindar o. dyl. eller ta bort stängsel

MI

26 kap. 11 § MB

4.1.7

Besluta att ålägga tidigare ägare
eller nyttjanderättshavare att
lämna uppgift om ny ägares eller
nyttjanderättshavares namn och
adress

Chef 1

MI

26 kap. 13 § MB

4.1.8

Beslut att sända föreläggande eller
förbud, som meddelats mot någon
i egenskap av ägare till fastighet
m.m. till inskrivningsmyndigheten
för inskrivning i
inskrivningsregistret

Chef 1

MI

26 kap. 15 § MB

4.1.9

Ansökan om verkställighet hos
Kronofogdemyndigheten

Chef 1

MI

26 kap. 17 § MB

4.1.10

Beslut om rättelse på den felandes
bekostnad

Chef 1

Chef 3

26 kap. 18 § MB
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4.1.11

Beslut att begära att den som
bedriver verksamhet som kan
befaras medföra olägenhet för
människors hälsa eller påverka
miljön ska lämna förslag till
kontrollprogram eller förbättrande
åtgärder

Chef 1

MI

26 kap. 19 § MB

4.1.12

Besluta att förelägga den som
Chef 1
bedriver verksamhet eller vidtar
åtgärd att lämna de uppgifter och
handlingar som behövs för tillsynen

MI

26 kap. 21 § MB

4.1.13

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

Chef 1

MI

26 kap. 22 § MB

4.1.14

Beslut att föreskriva att
Chef 1
undersökning av verksamhet och
dess verkningar istället ska utföras
av någon annan och utse någon
annan att göra sådan undersökning

MI

26 kap. 22 § MB
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4.1.15

Beslut att förena beslut om
undersökning med förbud att
överlåta berörd fastighet eller
egendom till dess undersökning är
slutförd

Chef 1

Chef 3

26 kap. 22 § MB

4.1.16

Besluta att ett beslut ska gälla
omedelbart, även om det
överklagas

Chef 1

MI

26 kap. 26 § MB

4.1.17

Beslut att meddela förbud att
rubba eller skada mätapparat eller
liknande utrustning som behöver
sättas ut vid undersökning

Chef 1

MI

28 kap. 1 § MB

4.1.18

Avge yttranden internt vid begäran

Chef 1

MI

4.1.19

Om en ansökan är ofullständig,
Chef 1
förelägga sökanden att avhjälpa
bristerna inom viss tid vid äventyr
att ansökan kan komma att avvisas
eller avgöras i befintligt skick

MI

22 kap. 2 § MB, 19 kap. 5 § MB

4.1.20

Beslut om avvisning/avgörande i
befintligt skick

MI

22 kap 2 § MB, 19 kap. 5 § MB

4.2

Chef 1

Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning

Nr

Typ av ärende

Delegat Vidaredelegation

4.2.1

Besluta i tillsynsärenden i enlighet
med badvattenförordningen
(2008:218), Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter
och allmänna råd om badvatten
(HVMFS 2012:14), samt
badvattendirektivet (2006/7/EG).

Chef 1

4.3

Anmärkning

MI

Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag

Nr

Typ av ärende

Delegat Vidaredelegation

Anmärkning

4.3.1

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

Chef 1

Chef 3

6 kap. 4 § MB

4.3.2

Avge yttrande till
verksamhetsutövare med
anledning av utökat samråd med
miljökonsekvensbedömning

Chef 1

Chef 3

6 kap. 5 § MB

4.3.3

Avge yttrande över

Chef 1

Chef 3

6 kap. 8 § MB, 7 § förordning
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miljökonsekvensbeskrivning som
inte kungörs tillsammans med
ansökan i ett mål eller ärende

4.4

(1998:905) om
miljökonsekvensbeskrivningar

Skydd av områden

Delegationen avser inte befogenhet att avslå ansökan om strandskyddsdispens med undantag av
sådana som prövats av nämnden inom ramen för en lovansökan.
Nr

Typ av ärende

Delegat Vidaredelegation

4.4.1

Bevilja strandskyddsdispens samt
besluta om i vilken utsträckning
mark får tas i anspråk som tomt
eller annars användas för det
avsedda ändamålet

Chef 1

MI

7 kap. 18 b, 18 f §§ MB

4.4.2

Beslut i tillsynsärende angående
åsidosättande av föreskrifter som
gäller enligt MB 7 kap (skydd av
områden), 8 kap (skydd för växtoch djurarter)

Chef 1

Chef 3

7-8 kap. MB

4.4.5

Besluta om avslag för en ansökan
om strandskyddsdispens inom
ramen för avslagen lovansökan

Chef 1

Chef 2

Jfr punkt 3.1.1.8

4.4.6

Besluta om avslag för en ansökan
om strandskyddsdispens då
särskilda skäl uppenbarligen
saknas

Chef 1

Chef 2

Avser ansökan på obebyggd
fastighet eller större fastighet
med betydande obebyggd del

4.5

Anmärkning

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Nr

Typ av ärende

Delegat Vidaredelegation

4.5.1

Beslut att förelägga
verksamhetsutövare att ansöka om
tillstånd

Chef 1

MI

Anmärkning
9 kap. 6 § MB, 27 § FMH
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4.5.2

Beslut i ärende om tillstånd att
inrätta grundvattentäkt inom
område där knapphet på sött
grundvatten råder eller befaras
uppkomma, i enlighet med lokala
föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön

Chef 1

MI

9 kap. 10 § MB

4.5.3

Beslut i ärende om tillstånd att
inrätta avloppsanordning med
ansluten WC

Chef 1

MI

13 § FMH

4.5.4

Beslut i ärende om tillstånd att
ansluta vattentoalett till befintlig
avloppsanläggning

Chef 1

MI

13 § FMH

4.5.5

Beslut i anmälningsärende gällande Chef 1
ändring av avloppsanordning

MI

14 § FMH

4.5.6

Beslut i tillsynsärenden angående
avloppsanordningar
dimensionerade för högst 200
personekvivalenter

Chef 1

MI

9 kap. 7 § MB, 12-16 §§ FMH

4.5.7

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

Chef 1

Chef 3

9 kap. 15 § MB

4.5.8

Beslut i ärende om tillstånd att
Chef 1
inrätta värmepump för utvinning av
värme ur mark, ytvatten eller
grundvatten

MI

17 § FMH

4.5.9

Beslut i tillsynsärenden avseende
värmepumpar och avlopp

Chef 1

MI

18-19 §§ FMH

4.5.10

Beslut att förelägga om
försiktighetsmått eller förbud när
ett anmälningsärende färdigberetts

Chef 1

MI

27 § FMH

4.5.11

Besluta i andra ärenden enligt
kommunens lokala föreskrifter för
att skydda människors hälsa och
miljön

Chef 1

MI

39, 40, 42 §§ FMH

4.5.12

Beslut om villkor av mindre
betydelse som miljödomstol eller
länsstyrelse i beslut om tillstånd till
miljöfarlig verksamhet överlåtit åt
tillsynsmyndigheten att fastställa

Chef 1

MI

22 kap. 25 § MB
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4.5.13

Besluta i ärende om åtgärder som
krävs för att hindra uppkomsten av
eller undanröja olägenheter för
människors hälsa och för att
bostäder och lokaler för allmänna
ändamål hålls fria från ohyra

Chef 1

MI

9 kap. 9 § MB, 34 § FMH

4.5.14

Beslut i tillsynsärende avseende
anmälan om anordnande av
gödselstad eller liknande inom
detaljplanelagt område eller intill
detaljplanelagt område

Chef 1

MI

37, 42 §§ FMH

4.5.15

Dispens från förbud mot
gödselspridning

Chef 1

MI

36 § SJVFS 2004:62

4.5.16

Beslut i tillsynsärende avseende
anmälan om avsikten att ta i drift:

4.5.17

Verksamhet där allmänheten
yrkesmässigt erbjuds hygienisk
behandling som innebär risk för
blodsmitta genom användning av
skalpeller, akupunkturnålar,
piercningsverktyg eller andra
liknande skärande eller stickande
verktyg

Chef 1

MI

4.5.18

Bassängbad som är upplåtna åt
allmänheten eller som annars
används av många människor

Chef 1

MI

4.5.19

Förskola, öppen förskola,
fritidshem, öppen
fritidsverksamhet, förskoleklass,
grundskola, grundsärskola,
gymnasieskola, gymnasiesärskola,
specialskola, sameskola eller
internationell skola

Chef 1

MI

4.5.20

Beslut i tillsynsärende angående:
Chef 1
•
Miljöfarlig verksamhet som
i bilagan till
miljöprövningsförordninge
n har beteckningen A eller
B
•
Miljöfarlig verksamhet som
i bilagan till
miljöprövningsförordninge
n har beteckningen C
•
Miljöfarlig verksamhet i
övrigt samt Uverksamheter

MI

38 § FMH

Miljöprövningsförordning
(2013:251), FMH
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4.5.21

Förelägga den som bedriver
miljöfarlig verksamhet att avge
miljörapport

MI

26 kap. 20 § MB

4.5.22

Meddela föreskrifter i ett enskilt fall Chef 1
om begränsningar av eller villkor
för utövande av gatumusik på viss
offentlig plats om det behövs för att
hindra att olägenheter för
människors hälsa uppkommer

Chef 3

40 § 3 st FMH

4.5.23

Avge yttrande till miljödomstol eller
länsstyrelse i den s.k.
kompletteringsremissen vid
prövning av ansökan om tillstånd
till miljöfarlig verksamhet

Chef 1

Chef 3

4.5.24

Avge yttrande till länsstyrelsen i
anmälningsärende angående
mindre ändring av tillståndspliktig
miljöfarlig verksamhet

Chef 1

MI

4.6

Chef 1

5, 26 §§ FMH

Verksamheter som orsakar miljöskador

Nr

Typ av ärende

Delegat Vidaredelegation

Anmärkning

4.6.1

Beslut i ärenden angående
vidtagande av åtgärder inom
förorenade områden

Chef 1

Chef 3

10 kap. MB

4.6.2

Beslut i tillsynsärende angående
vidtagande av åtgärder inom
miljöriskområde

Chef 1

Chef 3

10 kap. 17 § MB

4.6.3

Beslut i tillsynsärende om ansvar
för verksamhetsutövare eller den
som annars är ansvarig för
efterbehandling att utreda
föroreningar

Chef 1

Chef 3

10 kap. 4-5 §§ MB

4.6.4

Beslut i tillsynsärende om ansvar
för verksamhetsutövare eller den
som annars är
efterbehandlingsansvarig att utföra
och bekosta
efterbehandlingsåtgärder

Chef 1

Chef 3

10 kap. 6-7 §§ MB

4.6.5

Avge yttrande till länsstyrelsen vid
samråd avseende förklaring av
område som miljöriskområde

Chef 1

Chef 3

3 § förordning (1998:930) om
miljöriskområden
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4.7

Vattenverksamhet i 11 kap. MB

Nr

Typ av ärende

Delegat Vidaredelegation

4.7.1

Beslut om villkor av mindre
betydelse som miljödomstol i
beslut om tillstånd till
vattenverksamhet överlåtit åt
tillsynsmyndighet att fastställa

Chef 1

MI

22 kap. 25 § MB

4.7.2

Beslut i ärenden angående
anmälningspliktig
vattenverksamhet samt förelägga
om försiktighetsåtgärder

Chef 1

MI

11 kap. 9 § a, b MB

4.7.3

Avge yttrande till mark- och
miljödomstolen eller länsstyrelsen i
ärende angående tillstånd till
vattenverksamhet

Chef 1

Chef 3

11 kap. 9 § b MB

4.8

Anmärkning

Jordbruk och annan verksamhet

Nr

Typ av ärende

Delegat Vidaredelegation

4.8.1

Beslut om anmälan för samråd
angående verksamhet eller åtgärd
som kan väsentligt ändra eller
skada naturmiljön

Chef 1

Chef 3

12 kap. 6 § MB

4.8.2

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

Chef 1

MI

9 § förordning (1998:915) om
miljöhänsyn i jordbruket

4.8.3

Avge yttrande till länsstyrelsen eller Chef 1
Skogsvårdsstyrelsen i ärende
angående anmälan för samråd för
verksamhet/åtgärd som väsentligt
kan komma att ändra eller skada
naturmiljön

Chef 3

12 kap. 6, 9 §§ MB

4.9

Anmärkning

Kemiska produkter och biotekniska organismer

Nr

Typ av ärende

Delegat Vidaredelegation

Anmärkning

4.9.1

Beslut i tillsynsärende angående
miljöbalkens allmänna
hänsynsregler

Chef 1

MI

4.9.2

Beslut i ärende om tillstånd till
spridning av kemiska
bekämpningsmedel

Chef 1

MI

2 kap. 40 § SNFS 2014:425

4.9.3

Beslut i tillsynsärende om spridning Chef 1
av kemiska bekämpningsmedel

MI

Förordning (2014:425) om
bekämpningsmedel och dess
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följdföreskrifter
4.9.4

Besluta i tillsynsärende om skydd
mot mark- och vattenföroreningar
vid hantering av brandfarliga
vätskor enligt NFS (2003:24) samt
MSBFS (2014:5)

Chef 1

MI

4.9.5

Besluta i tillsynsärende om
Chef 1
anläggningar som innehåller
fluorerade växthusgaser enligt EG
förordning 517/2014 respektive
824/2006 och förordning
(2007:846) om fluorerade
växthusgaser och ozonnedbrytande
ämnen

MI

4.9.6

Beslut i tillsynsärende gällande
kemiska produkter

Chef 1

MI

4.9.7

Avge yttrande till
Kemikalieinspektionen eller
länsstyrelsen i tillståndsärenden
och övriga ärenden där yttrande
begärs avseende kemiska
produkter eller biotekniska
organismer

Chef 1

Chef 3

4.9.8

Beslut i tillsynsärenden gällande
sanering av PCB

Chef 1

MI

4.10

EU förordning 1907/2006, EU
förordning 1272/2008, förordning
om kemiska produkter och
biotekniska organismer
(2008:245) samt följdföreskrifter

Förordning (2007:19)

Avfall och producentansvar

Nr

Typ av ärende

Delegat Vidaredelegation

Anmärkning

4.10.1

Beslut i ärende om dispens/tillstånd Chef 1
att själv få återvinna och bortskaffa
avfall

MI

Värmdö Kommuns
avfallsföreskrifter 50-55 §§

4.10.2

Beslut i ärende om undantag eller
dispens enligt Värmdö kommuns
avfallsföreskrifter

Chef 1

MI

Värmdö Kommuns
avfallsföreskrifter 55-59 §§

4.10.3

Beslut i tillsynsärende om
kompostering, eget
omhändertagande eller
bortskaffande av hushållsavfall på
fastighet

Chef 1

MI

Värmdö kommuns
avfallsföreskrifter5 0-54 §§

4.10.4

Beslut i tillsynsärende angående
hushållsavfall, industriavfall,

Chef 1

MI

15 kap MB och dess
följdföreskrifter
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producentansvar eller hantering av
avfall i övrigt
4.10.5

Beslut i tillsynsärende om
nedskräpning

Chef 1

MI

15 kap. 30 § MB

4.10.6

Avge yttrande till länsstyrelsen i
ärende om tillstånd till yrkesmässig
transport av avfall

Chef 1

MI

Avfallsförordningen (2011:927)

4.10.7

Avge yttrande till länsstyrelsen i
ärende om särskilt tillstånd till
transport av mellanlagring,
återvinning eller bortskaffande av
farligt avfall

Chef 1

MI

Avfallsförordningen

4.10.8

Beslut i tillsynsärende med
tillfälliga åtgärder som är
nödvändiga för att förhindra eller
förebygga skador på människors
hälsa eller miljön till följd av
särskilda omständigheter vid
hantering av avfall

Chef 1

MI

Avfallsförordningen

4.10.9

Avge yttrande till länsstyrelsen om
tillstånd till yrkesmässig transport
av avfall samt om särskilt tillstånd
till transport av eller mellanlagring,
återvinning eller bortskaffande av
farligt avfall

Chef 1

MI

4.11

Avgifter

Nr

Typ av ärende

Delegat Vidaredelegation

4.11.1

Beslut att debitera avgift enligt
kommunens taxa för prövning och
tillsyn enligt MB

Chef 1

MI

4.11.2

Beslut att nedsätta eller
efterskänka avgift enligt
kommunens taxa för prövning och
tillsyn enligt MB

Chef 1

Chef 3

4.12

Anmärkning
27 kap. 1 § MB

Tillträde, sanktioner med mera

Nr

Typ av ärende

Delegat Vidaredelegation

4.12.1

Beslut om miljösanktionsavgift som Chef 1
inte överstiger 50 000 kr

Chef 3

Anmärkning
30 kap. 1-3 §§ MB, 3 § förordning
(2012:259) om
miljösanktionsavgifter)
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5

Övrig lagstiftning inom nämndens verksamhetsområde

5.1
Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning
Nr

Typ av ärende

Delegat Vidaredelegation

5.1.1

Godkänna skylt varigenom
allmänheten avvisas från ett visst
område samt ta ut avgift för
prövningen

Chef 1

MI, BH

5, 13 §§ LGS

5.1.2

Besluta om förbud eller
Chef 1
föreläggande som behövs i ett
enskilt fall för att LGS eller
föreskrifter meddelade med stöd av
LGS ska efterlevas

MI, BH

12 § LGS

5.1.3

Besluta i tillsynsärenden gällande
sprängämnesprekursorer

MI

Lag om sprängämnesprekursorer
(2014:799)
Förordning om
sprängämnesprekursorer
(2014:880)

5.2

Chef 1

Lokala ordningsföreskrifter

Nr

Typ av ärende

Delegat Vidaredelegation

5.2.1

Avge yttrande till polismyndighet

Chef 1

5.3

Anmärkning

MI

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier

Nr

Typ av ärende

Delegat Vidaredelegation

5.3.1

Besluta i tillsynsärenden rörande
Strålsäkerhetsmyndighetens
föreskrifter om solarier

Chef 1

5.4

Anmärkning

MI

Anmärkning
SSMFS 2012:5

Vattenskyddsföreskrifter (skyddsområden)

Nr

Typ av ärende

Delegat Vidaredelegation

5.4.1

Besluta om åtgärd med anledning
av anmälan

Chef 1

Chef 3

5.4.2

Besluta om tillstånd eller dispens
från skyddsföreskrifterna till
vattenskyddsområden

Chef 1

Chef 3

Anmärkning
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5.5

Smittskyddslag (2004:168)

Nr

Typ av ärende

Delegat Vidaredelegation

5.5.1

Beslut om åtgärder för att
begränsa utbrott eller spridning av
smittsamma sjukdomar i samråd
med smittskyddsläkare

Chef 1

5.6

MI

Anmärkning
10 §

Karantänslag (1989:290)

Nr

Typ av ärende

Delegat Vidaredelegation

5.6.1

Beslut om sanitära åtgärder
beträffande laster, transportmedel,
djur, bagage och annat gods

Chef 1

MI

3§

5.6.2

Beslut om avgifter för smittrening
m.m. enligt Socialstyrelsens råd

Chef 1

Chef 3

17 §

5.7

Begravningslag (1990:1144)

Nr

Typ av ärende

Delegat Vidaredelegation

5.7.1

Avge yttrande avseende flyttning
av gravsatt stoft

Chef 1

Chef 3

5.7.2

Besluta om åtgärder enligt MB vid
Chef 1
gravsättning i en kyrka, ett gravkor
eller liknande

Chef 3

5.8

Typ av ärende

Delegat Vidaredelegation

5.8.1

Avge yttrande i ärende enligt
ordningslagen (1993:1617)

Chef 1

Fo 11 §

Anmärkning

MI

Alkohollag (2010:1622)

Nr

Typ av ärende

Delegat Vidaredelegation

5.9.1

Avge yttrande i ärende enligt
alkohollagen (2010:1622)

Chef 1

5.10

Anmärkning

Ordningslag (1993:1617)

Nr

5.9

Anmärkning

Anmärkning

MI

Tobakslag (1993:581)

Nr

Typ av ärende

Delegat Vidaredelegation

5.10.1

Besluta om föreläggande och
förbud

Chef 1

MI

Anmärkning
20 § tobakslagen (1993:581)
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5.11

Socialtjänstlag (2001:453)

Nr

Typ av ärende

Delegat Vidaredelegation

5.11.1

Avge yttrande i ärende om hem
och vård eller enskilt boende

Chef 1

5.12

MI

Anmärkning
Socialtjänstlag (2001:453)
Socialtjänstförordning (2001:937)

Övrig lagstiftning

Nr

Typ av ärende

Delegat Vidaredelegation

Anmärkning

5.12.1

Avge yttrande i samrådsärende

Chef 1

MI

Skogsvårdslag (1979:429)

5.12.2

Avge yttrande till länsstyrelsen i
ärende om undantag

Chef 1

MI

Terrängkörningslag (1975:1313)

5.12.3

Avge yttrande till länsstyrelsen i
ärende om undantag från förbud

Chef 1

MI

Förordning (1993:1053) om
användning av vattenskoter

5.12.6

Medgivande till avvikelse eller
undantag från Boverkets bygg-,
BRR och BKR konstruktionsregler
om avvikelserna eller undantagen
inte är av principiell betydelse eller
kan anses innebära någon
olägenhet

Chef 1

BH

5.12.7

Beslut av tillsynsmyndighet om
särskild besiktning av hissar och
andra motordrivna anordningar

Chef 1

BH

Förordning (1999:371) om
kontroll av hissar och vissa andra
motordrivna anordningar 1, 6 §§

5.12.8

Godkänna funktionskontrollant
(ventilation, OVK) för viss kontroll
och besluta om en annan
funktionskontrollant ska utses

Chef 1

BH

Lag (1994:847) om tekniska
egenskaper på byggnadsverk 16,
17 §§

5.12.9

Medgivande till att anordningar,
trots vissa brister, får användas
under begränsad tid enligt
Boverkets författningssamling
1997:37, samt att utfärda
besiktningsbevis enligt 3 kap 6 §

Chef 1

BH

5.12.10

Besluta om byggfelsförsäkring
behövs eller ej enligt lag
(1993:320) om byggfelsförsäkring,
samt att besluta om
färdigställandeskydd behövs eller
ej enligt 14 §

Chef 1

BH

5.12.11

Besluta i tillsynsärenden rörande
kosmetiska produkter

Chef 1

MI

21 § förordning (2013:413) om
kosmetiska produkter, 2 kap. 34
§ miljötillsynsförordning
(2011:13), 26 kap. MB
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5.12.12

6

Besluta i tillsynsärenden rörande
tatueringsfärg

Chef 1

MI

Förordning (2012:503) om
tatueringsfärger, 2 kap. 31 § 1
miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Livsmedel

6.1
Frågor om godkännande och registrering av
livsmedelsanläggning med mera
Nr

Typ av ärende

6.1.1

Beslut om fastställande av
Chef 1
provtagningspunkter samt frekvens
av normal respektive utvidgad
undersökning av dricksvatten samt
inskränkningar i undersökningarna

MI

11 § dricksvattenföreskrifter
SLVFS 2001:30

6.1.2

Beslut i ärende om registrering av
dricksvattenanläggning

Chef 1

MI

7 § SLVFS 2005:20

6.1.3

Beslut i ärende om godkännande
eller registrering av
livsmedelsanläggning

Chef 1

MI

EG-förordning 882/2004 art 31,
EG-förordning 852/2004 art 6 23
§, 23 § livsmedelsförordning
(2006:813)

6.1.4

Beslut i ärende om villkorat
godkännande av
livsmedelsanläggning

Chef 1

MI

EG-förordning 882/2004 art
31.2d),
23 § livsmedelsförordningen
(2006:813)

6.1.5

Beslut i ärende om villkorat
godkännande av anläggning för
animaliska livsmedel

Chef 1

MI

EG-förordning 854/2004 art
3.1b), EG-förordning 882/2004
art 60 3), 23 §
livsmedelsförordning (2006:813)

6.1.6

Beslut om att tillfälligt eller
permanent återkalla ett
godkännande av
livsmedelsanläggning

Chef 1

MI

EG-förordning 882/2004 art
31.2e), art 54.2 f), 24 §
livsmedelsförordning (2006:813)

6.2

Delegat Vidaredelegation

Anmärkning

Åtgärder vid bristande efterlevnad, gällande livsmedel

Nr

Typ av ärende

Delegat Vidaredelegation

6.2.1

Meddelande av förelägganden och
förbud som behövs för att lagen,
de föreskrifter och beslut som har
meddelats med stöd av lagen, de
EG-bestämmelser som

Chef 1

MI

Anmärkning
22 § LL
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kompletteras av lagen och de
beslut som har meddelats med
stöd av EG-bestämmelserna ska
följas
6.2.2

Beslut om skyldighet att genomgå
läkarundersökning

Chef 1

MI

8 § livsmedelsförordning
(2006:813)

6.2.3

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

Chef 1

MI

24 § LL

6.2.4

Beslut om att på ägarens
bekostnad låta förstöra
omhändertagen vara eller varor
som omfattas av ett förbud enligt
föreskrifter meddelade

Chef 1

MI

6, 24, 26 §§ LL

6.2.5

Beslut om sanering eller andra
åtgärder som anses vara
nödvändiga för att se till att foder
och livsmedel är säkra eller att
lagstiftningen följs

Chef 1

MI

EG-förordning 882/2004 art
54.2a)

6.2.6

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

Chef 1

MI

EG-förordning 882/2004 art
54.2b)

6.2.7

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

Chef 1

MI

EG-förordning 882/2004 art
54.2c)

6.2.8

Beslut om att ge tillstånd till att
foder eller livsmedel får användas
för andra ändamål än de som de
ursprungligen var avsedda för

Chef 1

MI

EG-förordning 882/2004 art
54.2d)

6.2.9

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

Chef 1

MI

EG-förordning 882/2004 art
54.2e)

6.2.10

Beslut om åtgärder som avses i
Chef 1
EG-förordning 882/2004 i art 19 för
sändningar från tredje land

MI

EG-förordning 882/2004 art
54.2g)
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6.2.11

Beslut om andra åtgärder som
anses vara motiverade

Chef 1

MI

EG-förordning 882/2004 art
54.2h)

6.2.12

Beslut om rättelse på den felandes
bekostnad

Chef 1

Chef 3

LL 26 §

6.2.13

Beslut om åtgärder som behövs för Chef 1
att spåra smitta eller undanröja
risk för smittspridning efter
underrättelse från
smittskyddsläkaren om att smitta
sprids eller misstänks spridas
genom livsmedel

MI

LL 25 §

6.2.14

Begära polishandräckning

MI

LL 27 §

Chef 1

6.3
Åtgärder vid bristande efterlevnad, gällande foder och
animaliska biprodukter
Nr

Typ av ärende

Delegat Vidaredelegation

Anmärkning

6.3.1

Meddelande av förelägganden och
förbud som behövs för att lagen,
de föreskrifter och beslut som har
meddelats med stöd av lagen, de
EG-bestämmelser som
kompletteras med lagen och de
beslut som har meddelats med
stöd av EU-bestämmelserna ska
följas

Chef 1

MI

Lag (2006:805) om foder och
animaliska biprodukter 23 §

6.3.2

Meddelande om föreläggande och
förbud enligt 23 § eller enligt de
EU -bestämmelser som
kompletteras av lagen, förenat
med vite

Chef 1

MI

Lag (2006:805) om foder och
animaliska biprodukter 24 §

6.3.3

Beslut att ta hand om en vara som Chef 1
har släppts ut på marknaden, eller
som uppenbart är avsedd att
släppas ut på marknaden eller
användas i strid med lag
(2006:805) om foder och
animaliska biprodukter 7-8 §§, de
föreskrifter som meddelats med
stöd av 9 § eller 11 § eller de EU bestämmelser som kompletteras av
lagen samt avses med ett
föreläggande eller förbud enligt lag
(2006:805) om foder och
animaliska biprodukter 23 §, om
föreläggande eller förbud inte följs

MI

Lag (2006:805) om foder och
animaliska biprodukter 25 § 1 st
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6.3.4

Beslut om att låta förstöra en vara
på ägarens bekostnad

Chef 1

MI

Lag (2006:805) om foder och
animaliska biprodukter 25 § 2 st

6.3.5

Beslut om rättelse på den felandes
bekostnad

Chef 1

Chef 3

Lag (2006:805) om foder och
animaliska biprodukter 26 §

6.3.6

Besluta om föreskrifter eller villkor
eller förbud mot införsel, utförsel,
tillverkning, utsläppande på
marknaden, omhändertagande,
bearbetning och bortskaffande av
samt annan befattning med
animaliska biprodukter och därav
framställda produkter

Chef 1

MI

Lag 11 § (2006:805)

6.3.7

Offentlig kontroll av efterlevnaden Chef 1
av denna lag, de föreskrifter eller
beslut som har meddelats med
stöd av lagen, de EU-bestämmelser
som kompletteras av lagen samt
de beslut som har meddelats med
stöd av EU-bestämmelserna utövas
av statens jordbruksverk,
länsstyrelserna, andra statliga
myndigheter och kommunerna i
enlighet med var regeringen
bestämmer. En kommuns uppgift
ska fullgöras av den eller de
kommunala nämnder som fullgör
uppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet

MI

Lag 12 § (2006:805)

6.4
Nr

Kontroll av införsel av foder och livsmedel från tredjeland
Typ av ärende

Delegat Vidaredelegation

Beslut om omhändertagande av livsmedel eller foder från tredjeland
som inte överensstämmer med bestämmelserna i foder- eller
livsmedelslagstiftningen samt beslut att:
6.4.1

Förordna om att fodret/livsmedlet
destrueras, blir föremål för särskild
behandling i enlighet med art. 20
eller återsänds utanför
gemenskapen i enlighet med art.
21 eller vidtagande av lämpliga
åtgärder

Chef 1

MI

6.4.2

Beträffande livsmedel eller foder
som redan släppts ut på
marknaden, förordna om att
fodret/livsmedlet återkallas eller

Chef 1

MI

Anmärkning
EG-förordning 882/2004

Art. 19
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dras tillbaka från marknaden innan
någon av de åtgärder som anges
ovan vidtas
6.4.3

Beslut om att omhänderta
sändning i avvaktan på destruktion
eller vidta andra lämpliga åtgärder
som är nödvändiga för att skydda
människors och djurs hälsa

Chef 1

MI

6.4.4

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

Chef 1

MI

EG-förordning 882/2004
art. 19.2, art. 21

6.4.5

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

Chef 1

MI

EG-förordning 882/2004 art. 18

6.5

Avgifter

Nr

Typ av ärende

Delegat Vidaredelegation

Anmärkning

6.5.1

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

Chef 1

MI

Förordning (2006:1166) om
avgifter för offentlig kontroll av
livsmedel och vissa
jordbruksprodukter 5-6 §§

6.5.2

Beslut att nedsätta eller
efterskänka avgift om det finns
särskilda skäl

Chef 1

Chef 3

Förordning (2006:1166) om
avgifter för offentlig kontroll av
livsmedel och vissa
jordbruksprodukter 10 §

6.5.3

Beslut om nedsättning av
kontrolltiden för en anläggning om
den blir uppenbart oriktig i
förhållande till det faktiska
kontrollbehovet

Chef 1

MI

Lokal taxa för livsmedelskontroll
19 §

6.5.4

Beslut om avgift för extra offentlig
kontroll som föranleds av bristande
efterlevnad av regelverket

Chef 1

MI

Förordning (2006:1166) om
avgifter för offentlig kontroll av
livsmedel och vissa
jordbruksprodukter 11 §
EG-förordning 882/2004 art. 28
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6.5.5

Beslut om avgift för godkännande
och registrering enligt förordning
(2006:1166) om avgifter för
offentlig kontroll av livsmedel och
vissa jordbruksprodukter 14 §

Chef 1

MI

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

6.5.6

Beslut om ersättning för
kontrollmyndighetens kostnader
som uppkommer till följd av
åtgärder i samband med
omhändertagande av vara

Chef 1

MI

LL 24 §
Livsmedelsförordning (2006:813)
34 §

6.5.7

Beslut att beslut ska gälla
omedelbart, även om det
överklagas

Chef 1

MI

LL 33

7

Övrigt

Nr

Typ av ärende

Delegat Vidaredelegation

7.1

Beslut i andra frågor vilka till sin
art och betydelse är jämförliga
med de ovan angivna och som inte
är av principiell betydelse eller av
större vikt

Chef 1

Anmärkning

Chef 2
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Firmateckningsordning inom bygg-, miljöoch hälsoskyddsnämndens
verksamhetsområde
Beslutsnivå- och datum

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-02-24

Diarienummer

BMK.2015.399

Reviderat
Ersätter styrdokument

-

Uppföljning
Ansvar

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Beslut av bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden
Då beslut fattas av bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden (BHMN) skrivs kommunens firma
enligt matris nedan. Firman ska tecknas av både firmatecknare 1 och firmatecknare 2, det vill
säga av två personer.
Typ av handling

Firmatecknare politik (1)

Firmatecknare förvaltning (2)

Skrivelser, köpehandlingar,

BMHN ordförande Lars-

Sektorschef Lars Fladvad eller

kontrakt och andra avtal som

Erik Alversjö eller vid

vid dennes förhinder bygg- och

föregåtts av beslut i BMHN

dennes förhinder BMHN

miljöchef Jelinka Hall

första vice
ordförande Per-Olof Fransson
BMHN ordförande LarsErik Alversjö eller vid
dennes förhinder BMHN
första vice
ordförande Per-Olof Fransson

Sektorschef Lars Fladvad eller
vid dennes förhinder bygg- och
miljöchef Jelinka Hall

Övriga avtal inom BMHN
verksamhetsområde

Beslut fattade med delegation
Skrivelser, köpehandlingar, kontrakt och andra avtal som föregåtts av beslut som fattats
genom delegation till tjänsteman ska undertecknas av delegaten (firma 2) samt dennes
närmaste sektorschef (firma 1) enligt matris nedan.

Avdelning

Firmatecknande chef

Firmatecknande

Samordnings- och

(firma 1)
Sektorschef Lars Öberg

beslutsfattare (firma 2)
Delegat i beslutet

kvalitetsavdelningen

1

Beslutsdatum:

2015-02-24

Diarienummer:

BMK.2015.399

Dokumentnamn: Firmateckningsordning inom bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde

Bygg- och miljöavdelningen
Samhällsbyggnadsavdelningen
Tekniska driftsavdelningen
Tillväxtavdelningen
Då sektorschef är delegat

Sektorschef Lars Fladvad

Delegat i beslutet

Sektorschef Lars Fladvad

Delegat i beslutet

Sektorschef Lars Fladvad

Delegat i beslutet

Sektorschef Lars Fladvad

Delegat i beslutet

Bygg- och miljöchef Jelinka Hall

Sektorschef Lars Fladvad

Specifika köp eller avrop från ramavtal understigande
fyra prisbasbelopp
Specifika köp utanför ramavtal eller avrop från ramavtal understigande fyra prisbasbelopp
betraktas som ren verkställighet. Vid ren verkställighet tecknar beställande chef avtal med
leverantör självständigt.
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