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Inledning 
Bygg- och miljönämnden har med stöd av 6 kap. 37 och 39 §§ samt 7 kap. 5, 6 och 8 §§ kommunallagen (2017:725) beslutat att delegera 
rätten till angiven delegat i angivna ärenden och ärendegrupper. Förutom delegationsordning skall delegat beakta följande styrdokument: 

 • Bygg- och miljönämndens reglemente 

 • Övriga beslutade riktlinjer och policys  

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens skyldigheter enligt flera olika lagstiftningar. De lagstiftningar som berörs anges i 
kommunens reglemente för nämnden.  

En delegationsordning ska inte omfatta beslut eller åtgärder av rent förberedande eller verkställande art. Att utöva tillsyn som sådan 
innebär inte i sig något beslut i KL:s mening. Information och service till allmänheten är också ren verkställighet. 

Allmänna förutsättningar 
De juridiska förutsättningarna för bygg- och miljönämndens möjlighet att delegera beslutanderätt följer av 6 kap 37, 39 §§ samt 7 kap. 5, 6 
och 8 §§ kommunallagen (2017:725) som reglerar delegering inom en nämnd. 

Med delegering avses att bygg- och miljönämnden överför självständig beslutanderätt till förtroendevalda eller anställda i kommunen, det 
vill säga att bygg-och miljönämnden ger någon i uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden. De vanligast förekommande 
ärendena samlas i bygg- och miljönämndens delegationsordning, men bygg- och miljönämnden kan också besluta om delegation i en viss 
fråga enligt särskilt beslut. Beslut som fattas av tjänsteperson utan delegering i ärendet saknar rättslig verkan, det vill säga att beslutet inte 
gäller. 

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, dock kan bygg- och miljönämnden när som helst beslut om att återkalla en delegats beslutanderätt. 

Kommunallagens regler om jäv ska beaktas vid delegering. Reglerna finns i kommunallagen 6 kap 28-32 § 
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Avgränsningar i delegationsuppdraget  
Delegationsuppdraget får inte utövas i:  

• Ärenden som rör verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet 

• Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige liksom yttrande med anledning av att beslut i nämnden i dess helhet eller av 
kommunfullmäktige har överklagats  

• Ärende gällande vite, förbud eller föreläggande förenade med vite  

• Ärende gällande byggsanktionsavgift  

• Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter  

• Av nämnden delegerad beslutanderätt skall ej utövas i ärenden av principiell beskaffenhet eller annat av större vikt 

Anmälan  
Beslut som fattas med stöd av delegerad beslutanderätt skall anmälas till Bygg- och miljönämnden. Delegationsbeslut skall fortlöpande 
registreras och protokollföras i samma utsträckning som andra ärenden. Respektive delegat ansvarar för att delegationsbeslut anmäls till 
Bygg- och miljönämnden. Anmälan sker genom att beslut överlämnas till Bygg- och miljönämndens kansli senast tio dagar före varje 
sammanträde.  

 

Administrativa frågor  
Generellt gäller rätt att avge yttranden över remisser, motioner, ansökningar om bidrag, andra framställningar och skrivelser gällande 
frågor som omfattas av denna delegationsordning.  

Delegaters benämning  
Handläggare byggfunktionen innefattar; Funktionsansvarig byggfunktionen, Byggnadsinspektör, Byggnadsingenjör, Bygglovshandläggare 
och Handläggare, annan. Handläggare miljöfunktionen innefattar; Miljö- och hälsoskyddsinspektör. Administratör innefattar bygg- och 
miljöenhetens administrativa personal inom respektive ärendeområde 
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Förkortningar  
FL  Förvaltningslag  

KL  Kommunallag  

TF  Tryckfrihetsförordningen  

OSL  Offentlighets- och sekretesslag  

PBL  Plan- och bygglag  

PBF  Plan- och byggförordningen  

LFS  Lag om färdigställandeskydd  

FBL  Fastighetsbildningslag  

AL  Anläggningslag  

LRL  Ledningsrättslag  

MB  Miljöbalk  

MTF  Miljötillsynsförordningen  

FMH  Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

EG  Europagemenskapen  

SL  Strålskyddslag  

SF  Strålskyddsförordning  

SSMF  Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar  

LTPL  Lag om tobak och liknande produkter  

LL  Livsmedelslag  
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Förkortningar forts. 
 

LF  Livsmedelsförordning  

LFAB  Lagen om foder och animaliska biprodukter  

AL  Alkohollag  

LOL  Lag om lägenhetsregister  

LTSS  Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen  

LTN  Lag om tobaksfria nikotinprodukter 
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Delegationsordning 
     

 Delegationens 
omfattning 

Lagrum Delegat Ersättare/ anmärkning 

 
Förvaltningslag 
(2017:900) 

   

1.1 

Beslut att avvisa 
överklagande av beslut 
som kommit in för sent 
enligt vad som anges i 45 
§ första stycket andra 
meningen FL 

45 § FL 

Samtliga delegater inom 
ramen för sin delegation 
 
Administratör 

Samhällsbyggnadschef 

1.2 

Beslut om rättelse/ändring 
av beslut som delegaten 
fattat enligt de förutsätt-
ningar som anges i 36–39 
§§ FL 

36-39 § FL Samtliga delegater inom 
ramen för sin delegation Samhällsbyggnadschef 
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1.3 

Beslut att förelägga den 
enskilde att avhjälpa en 
brist i en framställning, om 
bristen medför att 
framställningen inte kan 
läggas till grund för en 
prövning i sak samt beslut 
att avvisa en framställning 
som är så ofullständig 
eller oklar att den inte kan 
tas upp till prövning 

20 § FL Samtliga delegater inom 
ramen för sin delegation Samhällsbyggnadschef 

1.4 

Beslut att avskriva ett 
ärende från vidare 
handläggning om en 
ansökan/framställning har 
återkallats 

  Samtliga delegater inom 
ramen för sin delegation Samhällsbyggnadschef 

  
Offentlighets- och 
sekretesslag 
(2009:400) 

 
  

1.5 Besluta om att inte 
utlämna handling, 
uppställa villkor för dess 
utlämnande eller avge 
yttrande över 
överklagande av sådant 
beslut.  

5 kap. 5 § OSL          
6 kap. 2 § OSL 
6 kap. 5 § OSL 
2 kap. 14 § TF 

Samhällsbyggnadschef Tf 
samhällsbyggnadschef 
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 Kommunallag 
(2017:725) 

   

1.6 
Beslut i ärenden som är så 
brådskande att nämndens 
beslut inte kan avvaktas. 

12 kap. 5 § PBL Ordförande Vice ordförande 

  Plan- och bygglag 
(2010:900) 

     

2.1 Delegation av ärenden enligt 
ÄPBL (1987:10) är 
delegerade enligt 
motsvarande lagrum i PBL 
(2010:900) 

   

  8 kap Krav på 
byggnadsverk, 
byggprodukter, tomter och 
allmänna platser 

   

2.2 Rätt att ta beslut om enkelt 
avhjälpta hinder 

8 kap. 2 § och 12 § 
PBL 

Handläggare  
byggfunktionen                
 
Enhetschef Bygg- och  
miljöenheten  
 

 
Samhällsbyggnads- 
chef 

2.3 Rätt att förelägga om åtgärd 
att byggnadsverk, tomter, 
allmänna platser samt andra 
anläggningar ska hållas i 
vårdat skick och ej utgöra 
fara 

8 kap. 14-16 §§ PBL                  
11 kap. 19-24 §§ 
PBL 

Handläggare  
byggfunktionen                
 
Enhetschef Bygg- och  
miljöenheten  
 

Samhällsbyggnads- 
chef 
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 9 kap Bygglov, rivningslov 
och marklov mm 

   

2.4 Beslut om prövning av åtgärd 
som inte kräver lov 

9 kap. 14 § PBL Handläggare  
byggfunktionen                
 
Enhetschef Bygg- och  
miljöenheten  
 

 
Samhällsbyggnads- 
chef 

2.5 Beslut om villkorsbesked 9 kap. 19 § PBL Handläggare  
byggfunktionen                
 
Enhetschef Bygg- och  
miljöenheten  
 

 
Samhällsbyggnads- 
chef 

2.6 Beslut om anståndsförklaring 9 kap. 28 § PBL  
Handläggare  
byggfunktionen                
 
Enhetschef Bygg- och  
miljöenheten  
 

 
 
Samhällsbyggnadschef 
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2.7 Rätt att avgöra frågor om 
bygglov och tidsbegränsade 
bygglov för uppförande av 
byggnader 

9 kap. 2§ pkt 1 PBL 
 
9 kap. 30-32a§§ 
PBL 
 
9 kap. 33-33a §§ 
PBL 

 
 
Handläggare  
byggfunktionen                
 
 
Enhetschef Bygg- och  
miljöenheten  
 

 
 
 
Samhällsbyggnadschef 

2.8 Rätt att avgöra frågor om 
bygglov och tidsbegränsade 
bygglov för tillbyggnad och 
annan ändring för byggnader 

9 kap. 2 § pkt 2 och 
3 PBL 
 
9 kap. 30-32a §§ 
PBL 
 
9 kap. 33-33a §§ 
PBL 

 
Handläggare  
byggfunktionen                
 
 
Enhetschef Bygg- och  
miljöenheten  
 

 
 
Samhällsbyggnadschef 

2.9 Rätt att avgöra frågor om 
bygglov och tidsbegränsade 
bygglov för andra 
anläggningar än byggnader 

9 kap. 8 § PBL 
16 kap. 7 § PBL 
6 kap. 1-4a §§ PBF 
9 kap. 30-32a §§ 
PBL  
9 kap. 33-33a 
§§PBL 
 

Handläggare 
byggfunktionen 
 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 
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2.10 Rätt att avgöra frågor 
gällande bygglov och 
tidsbegränsade bygglov av 
säsongskaraktär 

9 kap. 9 § PBL 
9 kap. 30-32a §§ 
PBL 
9 kap. 33-33a §§ 
PBL 

Handläggare 
byggfunktionen 
 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

2.11 Rätt att avgöra frågor om 
rivningslov 

9 kap. 10 § PBL 
9 kap. 34 § PBL 

Handläggare 
byggfunktionen 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

2.12 Rätt att avgöra frågor om 
marklov 

9 kap. 11-13 §§ PBL 
9 kap. 35 § PBL 

Handläggare 
byggfunktionen 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

2.13 Föreläggande om att 
avhjälpa brist i ansökan om 
lov, förhandsbesked eller 
anmälan 

9 kap. 22 § PBL 
9 kap. 46 § PBL 

Handläggare 
byggfunktionen 
Administratör 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

2.14 Avvisning av ansökan eller 
anmälan när föreläggande 
om komplettering inte åtlytts 

9 kap. 22 § PBL 
9 kap. 46 § PBL 

Handläggare 
byggfunktionen 
Administratör 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 
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2.15 Beslut om förlängning av 
handläggningstiden i ärende 
om lov, förhandsbesked eller 
anmälan 

9 kap. 27 § PBL 
9 kap. 45 § PBL 

Handläggare 
byggfunktionen 
Administratör 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

 10 kap Genomförande av 
bygg-, rivnings- och 
markåtgärder 

   

2.16 Beslut om föreläggande för 
byggherren att ge in de 
ytterligare handlingar som 
behövs för nämndens 
prövning i frågan om 
startbesked 

10 kap. 22 § PBL Handläggare 
byggfunktionen 
Administratör 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

2.17a Rätt att ta beslut om 
startbesked 

10 kap. 3 § PBL 
10 kap. 23-24 §§ 
PBL 

Handläggare 
byggfunktionen 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

2.17b Rätt att ta beslut om 
startbesked i 
anmälningsärenden 

10 kap. 3 § PBL 
10 kap. 23-24 §§ 
PBL 

Handläggare 
byggfunktionen 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

2.18 Rätt att besluta om att 
byggnadsverk får tas i bruk 
innan slutbesked meddelats 

10 kap. 4 § PBL Handläggare 
byggfunktionen 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 
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2.19 Rätt att besluta om ny 
kontrollansvarig om en 
kontrollansvarig har lämnat 
sitt uppdrag 

10 kap. 13 § PBL Handläggare 
byggfunktionen 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

2.20 Rätt att besluta om att 
rivningsåtgärd inte kräver 
kontrollplan 

10 kap. 18 § PBL Handläggare 
byggfunktionen 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

2.21 Rätt att ta beslut om 
kompletterande villkor för 
bygg- eller rivningsåtgärder 
eller för kontrollen 

10 kap. 29 § PBL Handläggare 
byggfunktionen 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

2.22a Rätt att ta beslut om 
slutbesked och interimistiskt 
slutbesked enligt 
föreskrifterna 

10 kap. 34-36 §§ 
PBL 

Handläggare 
byggfunktionen 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

2.22b Rätt att ta beslut om 
slutbesked och interimistiskt 
slutbesked enligt 
föreskrifterna avseende 
anmälningsärende 

10 kap. 34-36 §§ 
PBL 
9 kap. 5 § PBL 

Handläggare 
byggfunktionen 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 
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11 kap Tillsyn, tillträde, 
ingripanden och påföljder 

      

2.23 Rätt att avge 
ingripandebesked inom 
ramen för föreskrifterna 

11 kap.7 § PBL Handläggare 
byggfunktionen 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

2.24 Besluta att begära biträde av 
Polismyndigheten för tillträde 
enligt 11 kap. 8 § PBL 

11 kap. 9 § PBL Handläggare 
byggfunktionen 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

2.25 Rätt att förelägga om att lov 
ska sökas i efterhand 
(lovföreläggande) 

11 kap. 17 § PBL Handläggare 
byggfunktionen 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

2.26 Rätt att ge uppdrag till 
sakkunnig att utreda behovet 
av underhållsåtgärder samt 
förelägga ägare att ge 
synpunkter på uppdrag om 
underhållsåtgärder och vem 
som ska betala för uppdraget 

11 kap. 18 § PBL Handläggare 
byggfunktionen 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 
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2.27 Rätt att förelägga om att 
vidta åtgärder och rättelse 
som bryter mot föreskrifterna 
(åtgärdsföreläggande och 
rättelseföreläggande) även 
föreläggande som förenas 
med förbud mot att åter 
utföra bygglovspliktig åtgärd 

11 kap. 19-20 §§ 
PBL 
 
11 kap. 32a § PBL 

Handläggare 
byggfunktionen 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

2.28 Rätt att förelägga om rivning, 
ökad trafiksäkerhet eller 
stängsling om 
byggnadsverket innebär 
stora olägenheter eller 
behövs för skydd mot 
olycksfall 

11 kap. 21-24 §§ 
PBL 

Handläggare 
byggfunktionen 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

2.29 Rätt att besluta om att på 
byggherrens bekostnad 
upprätta erforderliga 
handlingar 

11 kap. 27-28 §§ 
PBL 

Handläggare 
byggfunktionen 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

2.30 Rätt att besluta om förbud 
mot fortsatt arbete eller 
åtgärd 

11 kap. 30-32a §§ 
PBL 

Handläggare 
byggfunktionen 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 
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2.31 Rätt att besluta om förbud 
mot användning av 
byggnadsverk, hela eller 
delar av ett byggnadsverk, 
inkl. hissar och andra 
motordrivna anordningar 

11 kap. 33 § PBL Handläggare 
byggfunktionen 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

2.32 Beslut om byte av 
funktionskontrollant 

11 kap. 34 § PBL Handläggare 
byggfunktionen 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

2.33 Rätt att ta beslut om att 
entlediga kontrollansvarig 
inom ramen av föreskrifterna 

11 kap. 35 § PBL Handläggare 
byggfunktionen 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

2.34 Besluta om ansökan om 
handräckning för tillträde 
eller för genomförande av en 
åtgärd som avses med ett 
föreläggande som meddelats 
med stöd av 11 kap. 19–25 
§§ PBL 

11 kap. 39 § PBL Handläggare 
byggfunktionen 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

 12 kap Byggnadsnämnden       

2.35 Uttag av avgift i enlighet med 
kommunens taxa för ärenden 
enligt PBL, även uttag av 
avgift i förskott 

12 kap. 8-11 §§ PBL Handläggare 
byggfunktionen 
Administratör 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 
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2.36 Rätt att besluta om särskild 
kontroll av motordrivna 
anordningar i byggnader 

8 kap. 9 § PBF Handläggare 
byggfunktionen 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

2.37 Rätt att besluta om 
användningsförbud, anstånd 
med besiktning och beslut 
om längre 
besiktningsintervall 

5 kap. 13-15 §§ 
PBF,           (BFS 
2012:11) 3 kap. 16-
17 §§ H14 

Handläggare 
byggfunktionen 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

2.38 Rätt att besluta om 
föreläggande i fråga om 
motordrivna anordningar i 
byggnader 

8 kap. 6 § PBF 
5 kap. 9 § PBF 

Handläggare 
byggfunktionen 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

2.39 Rätt att besluta om 
föreläggande i fråga om 
funktionskontroll av 
ventilation 

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

Handläggare 
byggfunktionen 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

2.40 Rätt att ta beslut om 
certifierade kontrollansvariga, 
funktionskontrollanter och 
sakkunniga 

7 kap. 2-4 §§ PBF Handläggare 
byggfunktionen 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

2.41 Rätt att ta beslut om att 
kontrollansvarig krävs för 
åtgärder enligt denna 
paragraf 

7 kap. 5 § PBF Handläggare 
byggfunktionen 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

  Lag (2014:320) om 
färdigställandeskydd 
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3.1 Prövning av behov och 
beslut i frågan om 
färdigställandeskydd behövs 
eller inte för vissa åtgärder 
som anges i lagen 

3 § LFS Handläggare 
byggfunktionen 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

  Fastighetsbildningslag 
(1970:988) 

      

3.2 Företräda bygg- och 
miljönämnden vid samråd 
med Lantmäterimyndigheten 

4 kap 25 § FBL Handläggare 
byggfunktionen 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

3.3 Godkännande av avslutad 
förrättning 

15 kap. 11 § FBL Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

  Anläggningslag 
(1973:1149) 

      

3.4 Företräda bygg- och 
miljönämnden vid samråd 
med Lantmäterimyndigheten 

21 § AL Handläggare 
byggfunktionen 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

3.5 Godkännande av beslut eller 
åtgärd 

30 § AL Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

  Ledningsrättslag 
(1973:1144) 

      

3.6 Företräda bygg- och 
miljönämnden vid samråd 
med Lantmäterimyndigheten 

19 § LRL Handläggare 
byggfunktionen 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 
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3.7 Godkännande av beslut eller 
åtgärd 

28 § LRL Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

  Miljöbalk (1998:808)       

 7 kap. 
Strandskyddsområde 

   

4.1 Besluta om att bevilja 
strandskyddsdispens 

7 kap. 18b § MB Handläggare 
byggfunktionen 
Handläggare 
miljöfunktionen 
Enhetschef bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

 26 kap. tillsyn    

4.2 Besluta att lämna klagomål 
utan åtgärd 

26 kap. 1 § MB Handläggare 
byggfunktionen 
Handläggare 
miljöfunktionen 
Enhetschef bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

4.3 Utöva tillsyn över miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 
inom bygg- och 
miljönämndens 
ansvarsområde 

26 kap. 3 § MB 
MTF 
Lokala föreskrifter 

Handläggare 
miljöfunktionen 
Enhetschef bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 
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4.4 Besluta att meddela 
föreläggande eller förbud 
som behövs i ett enskilt fall 
för att miljöbalken samt 
föreskrifter, domar och andra 
beslut som meddelats med 
stöd av balken ska efterlevas 

26 kap. 9 § MB Handläggare 
byggfunktionen 
Handläggare 
miljöfunktionen 
Enhetschef bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

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

26 kap. 13 § MB Handläggare 
byggfunktionen 
Handläggare 
miljöfunktionen 
Enhetschef bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

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

26 kap. 15 § MB Handläggare 
byggfunktionen 
Handläggare 
miljöfunktionen 
Enhetschef bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 
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4.7 Besluta att förelägga den 
som bedriver verksamhet, 
som kan befaras medföra 
olägenhet för människors 
hälsa eller påverka miljön, att 
lämna förslag till 
kontrollprogram eller 
förbättrande åtgärder 

26 kap. 19 § MB Handläggare 
miljöfunktionen 
Enhetschef bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

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

26 kap. 21 § MB Handläggare 
byggfunktionen 
Handläggare 
miljöfunktionen 
Enhetschef bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

4.9 Beslut 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 

26 kap 22 § 1 st 
första och andra 
meningen MB 

Handläggare 
byggfunktionen 
Handläggare 
miljöfunktionen 
Enhetschef bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 
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4.10 Besluta att föreskriva att 
undersökning av verksamhet 
och dess verkningar i stället 
ska utföras av någon annan 
och att utse någon att göra 
sådan undersökning 

26 kap. 22 § 1 st 
tredje meningen MB 

Funktionsansvarig 
byggfunktionen  
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

4.11 Besluta att förena beslut om 
undersökning med förbud att 
överlåta berörd fastighet eller 
egendom till dess 
undersökningen är slutförd. 

26 kap. 22 § 3 st 
MB 

Funktionsansvarig 
byggfunktionen  
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

  
27 kap. Avgifter 

   

4.12 Besluta att debitera avgift 
enligt kommunens taxa för 
prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken. 

27 kap 1 § MB Handläggare 
byggfunktionen 
Handläggare 
miljöfunktionen 
Enhetschef bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

4.13 Besluta att sätta ned eller 
efterskänka avgift enligt 
kommunens taxa för 
prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken 

Kommunens taxa Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

  28 kap. Tillträde mm       
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4.14 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 

28 kap. 8 § MB, jfr 
31 kap. 10 § MB 

Handläggare 
byggfunktionen 
Handläggare 
miljöfunktionen 
Enhetschef bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

 Tillstånd, anmälan, dispens    

4.15 Besluta om tillstånd, dispens 
eller undantag samt i ärende 
om anmälan, inom bygg- och 
miljönämndens 
ansvarsområde för miljö- och 
hälsoskydd 

MB 
FMH 
Lokala föreskrifter 
Renhållningsordning 
för Finspångs 
kommun, 
Föreskrifter 

Handläggare 
miljöfunktionen 
Enhetschef bygg- och 
miljöenheten 

 

4.16 Besluta att på ansökan av 
tillståndshavaren upphäva 
eller ändra bestämmelser 
och villkor i ett 
tillståndsbeslut 

24 kap. 8 § MB Handläggare 
miljöfunktionen 
Enhetschef bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

4.17 Förelägga den som bedriver 
miljöfarlig verksamhet att 
avge miljörapport 

 
26 kap. 202 § MB 

Handläggare 
miljöfunktionen 
Enhetschef bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

  30 kap. 
Miljösanktionsavgifter 
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4.18 Besluta om 
miljösanktionsavgift till och 
med 5000kr 

30 kap. 3 § MB Handläggare 
miljöfunktionen 
Enhetschef bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

  Strålskyddslag 
(2018:396) 

      

5.1 Bedriva tillsyn och besluta i 
tillsynsärende enligt 
strålskyddslagstiftningen 

10 och 19 §§ 
SSMFS 

Handläggare 
miljöfunktionen 
Enhetschef bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

5.2 Begära upplysningar eller 
handlingar som behövs för 
tillsynen 

8 kap. 4 § SL Handläggare 
miljöfunktionen 
Enhetschef bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

5.3 Meddela de förelägganden 
eller förbud som behövs i 
enskilda fall för att denna lag 
eller föreskrifter eller villkor 
som meddelats med stöd av 
lagen ska efterlevas 

8 kap. 6 § SL Handläggare 
miljöfunktionen 
Enhetschef bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

5.4 Besluta att debitera avgift 
enligt kommunens taxa för 
prövning och tillsyn enligt 
strålskyddslagen 

8 kap. 14 § SF 
Kommunens taxa 

Handläggare 
miljöfunktionen 
Enhetschef bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 
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5.5 Besluta att sätta ned eller 
efterskänka avgift enligt 
kommunens taxa för 
prövning och tillsyn enligt 
strålskyddslagen 

Kommunens taxa Enhetschef bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

 Lag (2018:2088) om 
tobak och liknande 
produkter 

   

6.1 Besluta i fråga om tillstånd 
för försäljning av tobaksvaror 

5 kap 3 § LTPL Alkoholhandläggare 
Enhetschef bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

6.2 Meddela föreläggande eller 
förbud gällande tobaksvaror 
och örtprodukter för rökning 

7 kap 9 § LTPL Alkoholhandläggare 
(försäljning) 
Handläggare 
miljöfunktionen (rökfria 
miljöer) 
Enhetschef bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

6.3 Återkalla försäljningstillstånd 
för tobaksvaror och 
örtprodukter för rökning 

7 kap 10 § LTPL Alkoholhandläggare 
Enhetschef bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

6.4 Meddela tillståndshavaren till 
försäljning av tobaksvaror 
och örtprodukter för rökning 
en varning 

7 kap 11 § LTPL Alkoholhandläggare 
Enhetschef bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 
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6.5 Meddela föreläggande eller 
förbud gällande elektroniska 
cigaretter och 
påfyllningsbehållare 

7 kap 12 § LTPL Alkoholhandläggare 
Enhetschef bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

6.6 Meddela den som bedriver 
försäljning av elektroniska 
cigaretter och 
påfyllningsbehållare 
försäljningsförbud eller 
varning 

7 kap 13 § LTPL Alkoholhandläggare 
Enhetschef bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

6.7 Begära upplysningar, 
handlingar, varuprover och 
liknande som behövs för 
tillsynen 

7 kap 17 § LTPL Alkoholhandläggare 
(försäljning) 
Handläggare 
miljöfunktionen (rökfria 
miljöer) 
Enhetschef bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

6.8 Begära hjälp av 
polismyndighet för tillträde till 
områden, lokaler och andra 
utrymmen 

7 kap 19 § LTPL Alkoholhandläggare 
(försäljning) 
Handläggare 
miljöfunktionen (rökfria 
miljöer) 
Enhetschef bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

 Lag om tobaksfria 
nikotinprodukter 
(2022:1257) 
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6.9 Bedriva tillsynsverksamhet 
meddela de förelägganden 
eller förbud som behövs för 
att denna lag och anslutande 
föreskrifter ska följas. 

28 § LTN Alkoholhandläggare 
Delegat 
Enhetschef bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

6.10 Förbjuda den som bedriver 
detaljhandel med tobaksfria 
nikotinprodukter att fortsätta 
försäljningen eller meddela 
varning. 

29 § LTN Alkoholhandläggare 
Delegat 
Enhetschef bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

6.11 Beslut enligt 28 och 30 §§ får 
förenas med vite. Vitet får 
inte omvandlas till fängelse. 

31 § LTN Alkoholhandläggare 
Delegat 
Enhetschef bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

6.12 Bedriva tillsynsverksamhet 
och på begäran få de 
upplysningar, handlingar, 
varuprover och liknande som 
behövs för myndighetens 
tillsyn enligt denna lag. 

32 § LTN Alkoholhandläggare 
Delegat 
Enhetschef bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

  Livsmedelslag 
(2006:804) 
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7.1 Bedriva offentlig kontroll av 
livsmedelsanläggningar 
under bygg- och 
miljönämndens 
kontrollansvar 

11 § LML Handläggare 
miljöfunktionen 
Enhetschef bygg- och 
miljöenheten 

 
 
Samhällsbyggnadschef  

7.2 Beslut att meddela 
förelägganden och förbud 
utan vite som behövs för 
efterlevnaden av 
livsmedelslagen, lagen om 
animaliska biprodukter och 
de föreskrifter som 
meddelats med stöd av 
lagarna, de EU och EG 
bestämmelser som 
kompletteras av lagen samt 
de beslut som meddelats 
med stöd EU och EG-
bestämmelserna    

22 § LL Handläggare 
miljöfunktionen 
Enhetschef bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

7.3 Beslut avseende registrering 
av livsmedelsanläggning. 

 Handläggare 
miljöfunktionen 
Enhetschef bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 



 

Delegationsordning för bygg- och miljönämnden 

   

30 (46) 

7.4 Besluta att, om det inte finns 
särskilda skäl för något 
annat, på ägarens bekostnad 
låta förstöra vara eller varor 
som omfattas av ett förbud 
enligt föreskrifter meddelade 
med stöd av 6 § 6 LL 

24 § tredje stycket 
LL, 34 § LF 

Handläggare 
miljöfunktionen 
Enhetschef bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

7.5 Besluta om att begära hjälp 
av Polismyndigheten för 
utövande av 
livsmedelskontrollen eller 
verkställighet av beslut, om 
förutsättningar för sådan 
begäran föreligger 

27 § LL Handläggare 
miljöfunktionen 
Enhetschef bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

7.6 Besluta att förordna att ett 
beslut ska gälla omedelbart 
även om det överklagas 

33 § LL   Handläggare 
miljöfunktionen 
Enhetschef bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 
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7.7 Besluta om rättelse på egen 
bekostnad om någon inte 
fullgör sina skyldigheter 
enligt lagen, de föreskrifter 
och beslut som har 
meddelats med stöd av 
lagen, de EU eller EG-
bestämmelser som 
kompletteras av lagen eller 
de beslut som har meddelats 
med stöd av EU eller EG-
bestämmelserna.   

26 § LL Handläggare 
miljöfunktionen 
Enhetschef bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

 Åtgärderna från de 
behöriga myndigheternas 
sida och sanktioner 

   

7.8 Besluta om att varor ska 
behandlas, att märkning 
ändras, eller att korrigerande 
information ska förmedlas till 
konsumenterna. 

F 2017/625 Art 138  
2c 

Handläggare 
miljöfunktionen 
Enhetschef bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 
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7.9 Besluta om att begränsa eller 
förbjuda att varor släpps ut 
på marknaden, förflyttas, förs 
in i unionen eller exporteras 
samt förbjuda att de 
återsänds till den 
avsändande  
medlemsstaten eller beordra 
att de återsänds till den 
avsändande medlemsstaten. 

F 2017/625 Art 138 
2 d 

Handläggare 
miljöfunktionen 
Enhetschef bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

7.10 Besluta att aktören ska öka 
egenkontrollernas frekvens   

F 2017/625 Art 138 
2 e  

Handläggare 
miljöfunktionen 
Enhetschef bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

7.11 Besluta att varor dras 
tillbaka, återkallas, 
bortskaffas och destrueras, 
och i tillämpliga fall tillåta att 
varorna används för andra 
ändamål än de som de 
ursprungligen var avsedda 
för. 

F 2017/625 Art 138 
2 g 

Handläggare 
miljöfunktionen 
Enhetschef bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 
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7.12 Besluta att hela eller delar av 
den berörda aktörens 
företag, eller dess 
anläggningar, installationer 
eller andra lokaler, isoleras 
eller stängs under en lämplig 
tidsperiod. 

F 2017/625 Art 138 
2 h   

Handläggare 
miljöfunktionen 
Enhetschef bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

7.13 Besluta att beordra att hela 
eller delar av den berörda 
aktörens verksamhet och, i 
förekommande fall, de 
webbplatser som aktören 
driver eller använder, läggs 
ner under en lämplig 
tidsperiod. 

F 2017/625 Art 138 
2 i 

Handläggare 
miljöfunktionen 
Enhetschef bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

  Livsmedelsförordningen 
(2006:813) 

      

7.14 Besluta om skyldighet för 
den som är sysselsatt med 
livsmedelsverksamhet att 
genomgå läkarundersökning 
om det behövs av 
livsmedelshygieniska skäl. 

 
 
 
8 § LF   

Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 
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 Förordningen (2006:1166) 
om avgifter för offentlig 
kontroll av livsmedel och 
vissa jordbruksprodukter 
(FAOKL) 

   

7.15 Besluta om risk- och 
erfarenhetsklassificering av 
livsmedelsföretag samt om 
årlig kontrollavgift. 

3-6 §§ FAOKL 
Kommunens taxa   

Handläggare 
miljöfunktionen 
 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

7.16 Besluta om avgift för 
registrering.   

13-14 §§ FAOKL  Handläggare 
miljöfunktionen 
 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

7.17 Besluta om att sätta ned eller 
efterskänka avgiften. 

11 § FAOKL   
Kommunens taxa 

Handläggare 
miljöfunktionen 
 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

7.18 Besluta om avgift för 
uppföljande kontroll och 
utredning av klagomål som 
föranleds av bristande 
efterlevnad av regelverket. 

Art. 79 2 c och art. 
83 p 1 2017/625 

 
12-13  § FAOKL   

Handläggare 
miljöfunktionen 
 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 
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7.19 Besluta om avgift för 
importkontroll   

Förordning 
2006:812 11-12 §§ 
eller motsvarande 
bestämmelser som 
gäller efter den 14 
december 2019 

Handläggare 
miljöfunktionen 
 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

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

   

7.20 Beslut att meddela 
förelägganden och förbud 
utan vite som behövs för 
efterlevnaden av lagen, de 
föreskrifter som meddelats 
med stöd av lagen, de EU 
och EG -bestämmelser som 
kompletteras av lagen samt 
de beslut som meddelats 
med stöd EU och EG 
bestämmelserna. 

23 § LFAB 
 
12 § FFAB 

Handläggare 
miljöfunktionen 
 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

7.21 Besluta om att begära hjälp 
av Polismyndigheten för 
utövande av kontrollen eller 
verkställighet av beslut, om 
förutsättningar för sådan 
begäran föreligger. 

27 § LFAB Handläggare 
miljöfunktionen 
 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 
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7.22 Besluta att förordna att ett 
beslut ska gälla omedelbart 
även om det överklagas. 

33 § LFAB  Handläggare 
miljöfunktionen 
 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

 Förordning (2006:1165) om 
avgifter för offentlig 
kontroll av foder och 
animaliska biprodukter 

   

7.23 

Besluta om risk- och 
erfarenhetsklassificering av 
foderföretagare och 
företagare som befattar sig 
med animaliska biprodukter 
samt beslut om årlig avgift 

3-6 §§ FAOKF   
 
Kommunens taxa 

Handläggare 
miljöfunktionen 
 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

7.24 Besluta om att sätta ned eller 
efterskänka avgiften. 

11 §   
Kommunens taxa 

Handläggare 
miljöfunktionen 
 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

7.25 

Besluta om avgift för 
uppföljande kontroll och 
utredning av klagomål som 
föranleds av bristande 
efterlevnad av regelverket. 

1 Art 79 2 c och art 
83 p 1 2017/625  
 
12-13  § FAOKL   

Handläggare 
miljöfunktionen 
 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 
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 Livsmedelsverkets 
föreskrifter om 
dricksvatten (LIVSFS 
2005:10) 

   

7.26 

Besluta om fastställande av 
program för faroanalys enligt 
2 c § samt 
undersökningsprogram och 
dess parametrar, 
provtagningspunkter och 
frekvensen av normal 
respektive utvidgad 
undersökning. 

12 § SLVFS  
 
2001:30, omtryck 
 
LIVFS 2017:2 

Handläggare 
miljöfunktionen 
 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

 
Alkohollag (2010:1622) 

   

8.1 
Beslut i fråga om 
stadigvarande tillstånd för 
servering till allmänheten 

8 kap 2 § AL 
Alkoholhandläggare 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

8.2 Vid konkurs, ansökan från 
konkursförvaltare 8 kap 2 § AL 

Alkoholhandläggare 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

8.3 
Beslut i fråga om 
stadigvarande tillstånd för 
servering till slutna sällskap 

8 kap 2 § AL 
Alkoholhandläggare 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 
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8.4 

Beslut i fråga om tillfälligt 
tillstånd för servering till 
allmänheten under enstaka 
tidsperiod 

8 kap 2 § AL 
Alkoholhandläggare 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

8.5 

Beslut i fråga om tillfälligt 
tillstånd för servering till 
allmänheten vid enstaka 
tillfälle 

8 kap 2 § AL 
Alkoholhandläggare 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

8.6 

Beslut om tillfälligt utökad 
serveringstid vid enstaka 
tillfälle till stadigvarande 
tillstånd till allmänheten och 
slutna sällskap 

8 kap 2 § AL 
Alkoholhandläggare 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

8.7 
Beslut i fråga om tillstånd för 
servering till allmänheten på 
uteservering 

8 kap 2 § AL 
Alkoholhandläggare 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

8.8 

Beslut i fråga om tillfälligt 
tillstånd för servering till 
slutet sällskap under enstaka 
tidsperiod eller enstaka 
tillfälle 

8 kap 2 § AL 
Alkoholhandläggare 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

8.9 Beslut i fråga om att meddela 
tillståndshavare erinran 9 kap 17 § AL 

Alkoholhandläggare 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 
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8.10 Beslut i fråga om att meddela 
tillståndshavare varning 9 kap 17 § AL 

Alkoholhandläggare 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

8.11 

Beslut i fråga om återkallelse 
av serveringstillstånd som 
inte längre utnyttjas eller på 
tillståndshavarens egen 
begäran 

9 kap 18 § AL 
Alkoholhandläggare 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

8.12 

Beslut i fråga om att meddela 
dem som bedriver 
detaljhandel med eller 
servering av folköl en varning 

9 kap 19 § AL 
Alkoholhandläggare 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

8.13 

Beslut i fråga om att 
godkänna anmälan om 
betydande förändring i 
ägarförhållanden 

8 kap 12 § AL 
Alkoholhandläggare 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

8.14 

Beslut i fråga om att 
godkänna anmälan om att 
verksamheten läggs ner, om 
avbrott sker eller om 
verksamheten förändras i 
något annat avseende av 
betydelse 

8 kap 12 § AL 
Alkoholhandläggare 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 
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8.15 

Administrativt ingripande 
  
Beslut i fråga om att inleda 
åtgärdsärende om eventuellt 

9 kap 17-18 §§ AL 
Alkoholhandläggare 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

8.16 
Beslut i fråga om att avskriva 
ärende om eventuellt 
administrativt ingripande 

 
Alkoholhandläggare 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

8.17 
Beslut i fråga om att anordna 
provsmakning stadigvarande 
eller vid enstaka tidsperiod 

8 kap 6 § AL 
Alkoholhandläggare 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

8.18 

Beslut i fråga om särskilt 
tillstånd för att anordna 
provsmakning, 
egenproducerat 

8 kap 7 § AL 
Alkoholhandläggare 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

8.19 Beslut i fråga om catering 8 kap 4 § AL 
Alkoholhandläggare 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

8.20 

Beslut i fråga om 
polisanmälan om brott mot 
ansvarsbestämmelserna i 
alkohollagen 

11 kap AL Samhällsbyggnadschef 
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8.21 Återbetalning av erlagd avgift 
gällande serveringstillstånd  

Alkoholhandläggare 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

8.22 Utöva tillsyn över 
efterlevnaden av denna lag 9 kap 2 § AL 

Alkoholhandläggare 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

8.23 

Meddela varning där 
detaljhandel med folköl 
föranleder olägenhet i fråga 
om ordning och nykterhet 
eller om bestämmelserna i 
denna lag inte följs 

9 kap 19 § AL 

Alkoholhandläggare 
 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

8.24 

I brådskande fall förbjuda 
den som bedriver 
försäljningen att fortsätta 
verksamheten 

19 § AL Bygg- och miljönämndens 
ordförande Vice ordförande 

 Lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor  
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9.1 Föreläggande och förbud i 
tillsynsärenden 
a) nyttjandeförbud och 
föreläggande av omfattande 
karaktär 
b) övriga förelägganden 
Gäller endast åtgärder som 
betingar kostnader på upp till 
fem basbelopp 

Lag om skydd mot 
Olyckor 
5 kap 2 § 

Räddningschef 
 

Samhällsbyggnadschef 
 

9.2 Föreläggande och förbud i 
samband 
med kontroll från  
brandskyddssynpunkt av 
eldstäder skorstenar etc.  

Lag om skydd  
Mot olyckor  
5 kap 2 § 
jfr. 3 kap 6 § 

Upphandlad 
skorstensfejarmästaren 

 

9.3 Utse personal som för 
kommunens 
räkning har att utföra 
förebyggande 
verksamhet, att planera, 
leda, 
genomföra och följa upp 
räddningsinsatser samt utöva 
tillsyn 

Lag om skydd  
Mot olyckor  
3 kap 14§ 
 

Räddningschef Samhällsbyggnadschef 
 

9.4 
Meddelande av föreskrifter 
om förbud helt eller delvis 
mot eldning utomhus 

Förordning om 
skydd mot olyckor 2 
kap.  
7 § 

Räddningschef Samhällsbyggnadschef 



 

Delegationsordning för bygg- och miljönämnden 

   

43 (46) 

9.5 
Meddelande av föreskrifter 
eller förbud att förebygga 
brand 

Förordning om 
skydd mot olyckor 2 
kap.  
7 § 

Personal utsedd att utföra 
förebyggande verksamhet Samhällsbyggnadschef 

9.6 Medge att en fastighetsägare 
utför 
eller låter annan utföra 
rengöring 
(sotning) på egen fastighet 

Lag om skydd mot 
Olyckor 3 kap  
4 § 

Räddningschef 
Brandinspektör 

Samhällsbyggnadschef 
 

 Lag (2003:778) om 
brandfarliga och 
explosiva varor 

   

10.1 Tillstånd till hantering och 
överföring av explosiva varor 
samt förvaring i flyttbart 
förråd 

18 § tredje stycket, 
lag om brandfarliga 
och explosiva varor 

Räddningschef 
Brandinspektör 

Samhällsbyggnadschef 
 

10.2 Beslut om nya och ändrade 
villkor i 
tillståndet 

  19 § tredje stycket, 
  lag om brandfarliga 
  och explosiva 
varor 

Räddningschef 
Brandinspektör 

Samhällsbyggnadschef 
 

10.3 Återkallande av tillstånd  20 § lag om 
brandfarliga och 
explosiva varor 

Räddningschef 
Brandinspektör 

Samhällsbyggnadschef 
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10.4 Föreläggande och förbud i 
tillsynsärenden. 
Gäller endast åtgärder som 
betingar 
kostnader på upp till fem 
basbelopp. 

25 § första stycket 
lag om brandfarliga  
och explosiva varor 

Räddningschef 
Brandinspektör 

Samhällsbyggnadschef 
 

 Lag (2009:730) om 
handel med vissa 
receptfria läkemedel 

   

11.1 

Kontrollera efterlevnaden av 
denna lag och de föreskrifter 
som har meddelats i 
anslutning till lagen. 

20 § lag om handel 
med vissa receptfria 
läkemedel 

Alkoholhandläggare Samhällsbyggnadschef 

11.2 

Till Läkemedelsverket 
rapportera brister i 
efterlevnaden av denna lag 
och de föreskrifter som har 
meddelats i anslutning till 
lagen. 

21 § lag om handel 
med vissa receptfria 
läkemedel 

Alkoholhandläggare Samhällsbyggnadschef 

 Lag (2006:378) om 
lägenhetsregister 
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12.1 Beslut om att fastställa 
belägenhetsadresser 

10 § LOL Handläggare BAL 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 
Enhetschef 
Samhällsplaneringsenheten 

Samhällsbyggnadschef 

12.2 Beslut om att fastställa 
lägenhetsnummer 

11 § LOL Handläggare BAL 
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 
Enhetschef 
Samhällsplaneringsenheten 

Samhällsbyggnadschef 

 

 Lag (2020:526) om 
tillfälliga 
smittskyddsåtgärder 
på serveringsställen  

   

13.1 Beslut om att av den som 
driver serveringsställe 
begära de upplysningar och 
handlingar som behövs för 
tillsynen. 

5 § LTSS Handläggare 
miljöfunktionen  
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 
 

13.2 Beslut om att begära tillträde 
till sådana lokaler, områden 
och entréer som avses i 3 § 
för att utöva tillsynen. 

5 § LTSS Handläggare 
miljöfunktionen  
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 
 

13.3 

Beslut om att hos 
Polismyndigheten begära 
sådan hjälp som behövs för 
genomförande av åtgärder 
enligt lagens 5 §. 

6 § LTSS 

Handläggare 
miljöfunktionen  
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 
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13.4 

Beslut om föreläggande att 
vidta smittskydds - åtgärder 
enligt lagens 3 § och 
anslutande föreskrifter för att 
förhindra spridning av det 
virus som orsakar covid - 19.  

7 och 8 §§ LTSS 

Handläggare 
miljöfunktionen  
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 

13.5 

Beslut om förbud mot 
öppethållande av 
serveringsställe, för viss 
tidsperiod eller tills vidare. 

7 och 8 §§ LTSS Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten Samhällsbyggnadschef 

13.6 

Beslut om förbud mot 
öppethållande avseende viss 
del av serveringsställe, för 
viss tidsperiod eller tills 
vidare. 

7 och 8 §§ LTSS Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten Samhällsbyggnadschef 

13.7 

Beslut om förordnande att ett 
föreläggande eller förbud ska 
börja gälla vid en annan 
tidpunkt än den som anges i 
7 § tredje stycket. 

7 § tredje stycket 
LTSS 

Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten Samhällsbyggnadschef 

13.8 

Återkallelse av ett 
föreläggande eller förbud 
som meddelats med stöd av 
delegering. 

 

Handläggare 
miljöfunktionen  
Enhetschef Bygg- och 
miljöenheten 

Samhällsbyggnadschef 
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