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Inledning 
 
Delegering – allmänt  
Att delegera innebär att flytta rätten att fatta beslut. Delegering kan ske både från fullmäktige 
till nämnd och från nämnd till utskott, förtroendevalda och anställda. Den som fått 
beslutanderätt från en nämnd kallas delegat. Beslut fattade av delegat har samma rättsverkan 
som om det fattats av nämnden. Detta betyder bl.a. att delegatens beslut kan överklagas på 
samma sätt som nämndens och att beslutet inte kan ändras av nämnden. Nämnden kan dock 
när som helst återkalla eller ändra en given delegation. 
 
Syftet med delegering är att ge de förtroendevalda möjlighet att ägna mer tid och 
uppmärksamhet åt planering, riktlinjer och andra frågor av större betydelse. Vidare är syftet 
att åstadkomma en effektivare verksamhet genom kortare beslutsvägar och snabbare 
handläggning och att på så sätt uppnår bättre service och ökad effektivitet. 
Delegationsordningen är också ett arbetsinstrument som reglerar de anställdas 
befogenheter.  
 
Kommunallagens bestämmelser begränsar till viss del nämndernas rätt att delegera. Beslut 
som rör verksamhetens mål, inriktning, omfattning får t ex inte delegeras. Begränsning finns 
även för t ex myndighetsutövning mot enskilda om ärendet är av principiell beskaffenhet samt 
vissa ärendetyper i olika specialförfattningar. Nämnden avgör sedan själv, inom ramen för sin 
beslutanderätt, vad som ska delegeras och till vem. I syfte att kontrollera eller begränsa ett 
delegeringsuppdrag kan nämnden ställa upp villkor. Det kan vara ekonomiska begränsningar, 
krav på tjänstemannaföredragning eller samråd med någon annan innan beslut fattas. 
 
En nämnd kan, som ovan nämnts, delegera beslutanderätten till utskott, ledamot eller ersättare 
i nämnden eller till anställd i kommunen. Delegering till anställd tillsammans med 
förtroendevald, s.k. blandad delegering är inte tillåten. Det är inte heller tillåtet att delegera till 
flera anställda i grupp eller (om inte kommunfullmäktige beslutat om särskilt avtal) till 
anställd hos en annan kommun eller hos ett kommunalt bolag. Vidaredelegering tillåts enbart 
från förvaltningschef till annan anställd och kan förekomma enbart om nämnden tillåtit detta.  
 
Delegationsordningen gäller tillsammans med tillhörande delegatslista i vilken det framgår 
vilken tjänsteman som har vilken beslutanderätt enligt delegationsordningen. Ändringar i 
delegatslistan ska anmälans vid närmaste bygg- och miljönämnd. 
 
Beslutanderätt eller ren verkställighet  
Man skiljer mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet. I en 
delegationsordning ska endast tas med beslut i kommunallagens mening. Gränsen mellan 
beslut som kräver delegering och ren verkställighet går inte att dra med exakthet. Beslut i 
kommunallagens mening kännetecknas bl.a. av att det finns utrymme för alternativa lösningar 
och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Normalt kan denna 
typ av beslut överklagas genom laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär men man 
kan inte endast hänvisa till överklagbarheten för att särskilja ren verkställighet från beslut i 
kommunallagens mening. T.ex. yttranden kan normalt inte överklagas men innehåller ofta 
självständiga bedömningar och fordrar därför delegering för att kunna föras över från nämnd 
till annan beslutsfattare.  
Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar och beslutsalternativ. 
Det rör sig här om ”mekanisk verkställighet”, t.ex. avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa 
eller tilldelning av förskoleplats efter en klar turordning. Även om den enskilde inte kan 
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överklaga beslutet genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär finns andra vägar för 
den enskilde att angripa ett beslut den enskilde upplever som felaktigt, t.ex. begäran om en 
JO-granskning eller påkallande av de kommunala revisorernas uppmärksamhet. 
 
Behörighet/fullmakt 
Mellan behörighet/fullmakt och delegering finns åtskilliga olikheter. Beslut som fattas på 
delegation kan överklagas genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär medan de beslut 
och åtgärder som vidtas på grund av en fullmakt brukar bli föremål för process i allmän 
domstol.  
 
Man skiljer mellan juridiska personer och fysiska personer. En juridisk person kan vara ett 
företag, en förening, en stiftelse, en organisation eller en stat.  
  
För att kunna fungera krävs att den juridiska personen har någon som är behörig att företräda 
den. För aktiebolag finns särskilda bestämmelser om behörig företrädare och 
firmateckningsrätt (rätten att med bindande verkan skriva under avtal och företa andra 
handlingar för bolagets räkning). Motsvarande regler finns inte för kommuner. Trots detta 
behövs kännedom om vem som har rätt att företräda kommunen i olika sammanhang.  
 
Med ställningsfullmakt avses att någon som t ex anställd har en ställning av vilken det enligt 
lag eller praxis följer en viss behörighet att handla åt arbetsgivarens vägnar. Som exempel har 
förvaltningschef, områdeschef och enhetschef ställningsfullmakt. Detta innebär att respektive 
chef, inom sitt respektive ansvarsområde och inom den av nämnden beslutad budgeten för 
ansvarsområdet, har rätt att företräda kommunen. Den med ställningsfullmakt kan alltså med 
bindande verkan skriva under avtal och företa andra handlingar inom sitt ansvarsområde på 
samma sätt som en företrädare med firmateckningsrätt inom ett aktiebolag. 
 
Förutom behörighet för personer att företräda kommunen via ställningsfullmakt finns 
möjlighet att utfärda fullmakt för andra. Det är t ex vanligt förekommande att fullmakt 
utfärdas för annan att företräda kommunen vid rättegång, förhandling eller viss förrättning. 
Fullmakt kan även ges till någon som ska vara beställarombud vid entreprenad eller vid ett 
konsultuppdrag. Fullmakten brukar begränsas till ärenden som kan bestämmas till tid och 
omfång eller till ärenden av viss beskaffenhet  
 
Delegeringsbegränsningar i kommunallagen/hänskjutande av ärende till nämnd 
I denna skrivelse ges en förteckning över samtliga ärenden i vilka nämnden överfört 
självständig beslutanderätt åt nämndledamot eller anställd. I vissa fall är ett ärende trots 
detta av sådan beskaffenhet att nämnden likväl bör besluta i ärendet. I nedan angivna fall 
ska delegat, enligt 6 kap 38 § Kommunallagen (SFS 2017:725) inte använda sin 
beslutanderätt, utan hänskjuta ärendet till nämnden för beslut: 
 

• ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 
• framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av 

att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,  
• ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt,  
• ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden 

eller 
• ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 
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Jäv 
Av kommunallagen följer att delegat inte får besluta i ärende där han eller hon är jävig. Jäv 
kan t ex föreligga om man är släkt med, vän/ovän med eller ekonomiskt beroende av den 
ärendet gäller. 
 
Ersättare för delegat 
När annan tjänsteman vikarierar för delegat anses han som delegat. Motsvarande gäller när 
vice ordförande tjänstgör som ordförande. Sådant beslut ska tas in i den ursprunglige 
delegatens delegationslista. 
 
Vid ordinarie delegats frånvaro och när beslutet inte kan avvaktas, eller om delegat av 
annan anledning är förhindrad att ta beslut i ett ärende vid t.ex. en jävsituation, inträder 
överordnad såsom delegat. 
 
Brådskande ärenden och kompletterande beslutanderätt 
Utöver vad som framgår av de olika avsnitten delegerar nämnden åt ordföranden att besluta 
på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan 
avvaktas. Denna beslutanderätt bör användas restriktivt. Sådana beslut ska anmälas vid 
nämnden nästa sammanträde och innehålla en uppgift om att ärendet var brådskande. 
 
Anmälan av beslut till nämnden 
Alla beslut som fattas med stöd av delegation ska skriftligen anmälas till nämnden, om inte 
nämnden särskilt beslutat annat. För detta finns en särskild rutin. 
 
Vidaredelegering 
Ärenden som delegeras till förvaltningschef får vidaredelegeras av denne. I beslut om 
vidaredelegation ska anges vem som beslutar vid ordinarie delegats frånvaro. Beslut som 
fattats med stöd av vidaredelegation ska anmälas till huvuddelegaten, som i sin tur ska 
anmäla dem till nämnden. Det noteras att Förvaltningschef i Knivsta kommun är 
kommunchefen. 
 
Ordförandens delegation 
Närhelst beslut i delegationsordningen är delegerat till ”ordförande” ska det förstås som att 
beslutet vid ordförandens förfall ska fattas av 1:e vice ordförande samt vid dennes förfall 2:e 
vice ordförande. 
 
Övergripande delegation 
Samhällsbyggnadschef inträder som ersättare för samtliga delegater och ersättare och 
tillhörande verksamhetsområden. 
 
Avslag 
Delegation av beslut som gäller avslag på framställning enligt plan- och bygglagen (PBL) 
delegeras inte.  
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Förkortningar  
 
AL Anläggningslagen (SFS 1973:1149) 
AlkL Alkohollag (2010:1622) 
AvfallsF Avfallsförordningen (SFS 2011:927) 
BBR Boverkets byggregler 
BFS Boverkets föreskrifter 
DOS Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service 
EKS Europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder) 
FBL Fastighetsbildningslagen (SFS 1970:988) 
FBM Förordning om bekämpningsmedel (SFS 2014:425) 
FMH Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, (SFS 1998:899) 
FL Förvaltningslagen (SFS 2017:900) 
KL Kommunallagen (SFS 2017:725) 
LAF Lokala avfallsföreskrifter (Avfalls föreskrifter för Knivsta kommun 2016-01-01) 
LEB Lag (2014:267) om energimätning i byggnader 
LED Lagen om energideklarationer (SFS 2006:985) 
LFS Lagen om färdigställandeskydd (SFS 2014:227) 
LGS Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (SFS 1998:814) 
LIVSFS Livsmedelsverkets föreskrifter 
LL Ledningsrättslagen (SFS 1973:1144) 
LMHF Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Knivsta kommun (2013-06-19) 
LMF Livsmedelsförordningen (SFS 2006:813) 
LML Livsmedelslagen (SFS 2006:804) 
LOU Lagen om offentlig upphandling (SFS 2016:1145) 
LTF Lokala trafikföreskrifter 
LTSS Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (SFS 2020:526) 
MB Miljöbalken (SFS 1998:808) 
MROF Förordning om miljöriskområden, SFS 1998:930. 
MSAF Förordning om miljösanktionsavgifter (SFS 2012:259) 
OSL Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) 
PBL Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 
PBF Plan- och byggförordningen (SFS 2011:338) 
SFS Svensk författningssamling 
TobaksL Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) 
TrF Trafikförordningen (SFS 1998:1276) 
TF Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105) 
  



Sida 6 av 46 
 

1. Bygglovärenden  

1.1 PBL 9 kap. 

 Ärende Författning Delegat 

1.1.1 Bevilja bygglov inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap. 
30-32 §§ PBL i följande ärenden: 

PBL 9 kap. 2 § första stycket 1 
och 2 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.1.1A Nybyggnad av bostadshus med högst 25 lgh. inom detaljplan 
  
  
  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.1.1B Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.1.1C Nybyggnad av övriga byggnader med största BTA av 2500 m² inom 
detaljplan 

 
Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.1.1D 
Nybyggnad av byggnader avsedda för industri, lager, restaurang, 
hantverk, kontor samt handel med största BTA av 5000 m² inom 
detaljplan 

 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.1.1E Nybyggnad av komplementbyggnad till bostäder eller verksamheter 
  
  
  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
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 Ärende Författning Delegat 

1.1.1F Nybyggnad för ersättning av likvärdig byggnad eller förnyelse av lov 
  
  
  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.1.1G Nybyggnad av kiosk, transformatorstation, mindre byggnad utan 
huvudbyggnad eller därmed jämförlig byggnad 

  
  
  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.1.1H Tillbyggnad inom detaljplan 
  
  
  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef  
Bygglovsadministratör 

1.1.1I Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus och fritidshus    

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef  
Bygglovsadministratör 

1.1.1J Tillbyggnad av komplementbyggnader 
  
  
  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef  
Bygglovsadministratör 

1.1.1K Tillbyggnad av lokal för befintlig verksamhet 
  
  
  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef  
Bygglovsadministratör 

1.1.1L Tillbyggnad av kiosk, transformatorstation, eller därmed jämförlig 
byggnad  

  
  
  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef  
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 
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 Ärende Författning Delegat 

1.1.1M Ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller delvis för väsentligen 
annat ändamål PBL 9 kap. 2 § första stycket 3 a 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef  
Bygglovsadministratör 

 
1.1.1N 

Inredande av någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för 
handel, hantverk eller industri PBL 9 kap. 2 § första stycket 3 b  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.1.1O Byte av färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller andra 
åtgärder som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende. PBL 9 kap. 2 § första stycket 3 c 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef  
Bygglovsadministratör 

1.1.1P 
Anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra upplag och 
materialgårdar, fasta cisterner, murar och plank, parkeringsplatser 
utomhus, transformatorstationer, skyltar och ljusanordningar 

PBL 9 kap. 8 § första stycket 1 
och 16 kap 7 §  
samt PBF 6 kap. 1 §, 3-4 a §§  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.1.1Q Bygglov för åtgärder som omfattas av utökad bygglovplikt i 
detaljplan eller områdesbestämmelse. 

PBL 9 kap. 8 § första stycket 2-
8  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.1.1.R Bygglov för ärenden av säsongskaraktär PBL 9 kap. 9 §  

Bygglovhandläggare  
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

 
1.1.2 

Bevilja rivningslov inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap. 
34 § PBL PBL 9 kap 10 §  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
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 Ärende Författning Delegat 

1.1.3 Bevilja marklov inom ramen för föreskrifterna i 9 kap. 35 § PBL PBL 9 kap. 11-13 §§  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.1.4 Bevilja bygglov för åtgärder som inte kräver lov PBL 9 kap. 14 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef  
Bygglovsadministratör 

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

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef  
Bygglovsadministratör 

1.1.6 

Om ansökan är ofullständig får bygg- och miljönämnden förelägga 
sökanden att avhjälpa bristerna inom viss tid. Om föreläggandet inte 
följs, får bygg- och miljönämnden avvisa ansökan eller avgöra 
ärendet i befintligt skick.  

PBL 9 kap. 22 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.1.7 
 
Beslut om att samordning med miljöärenden enligt 9 kap. 24 § 1 st. ej 
ska ske, då särskilda skäl för det föreligger. 

PBL 9 kap. 24 § 

Bygglovchef  
Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsadministratör 

1.1.8 Beslut om att förlänga handläggningstiden för ärende om lov eller 
förhandsbesked i högst tio veckor utöver de ursprungliga tio veckorna PBL 9 kap. 27 §  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.1.9 Bevilja tidsbegränsat bygglov PBL 9 kap. 33 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef  
Bygglovsadministratör 
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 Ärende Författning Delegat 

1.1.10 

Bevilja bygglov, rivningslov eller marklov med villkor att beslut om 
att anta, ändra eller upphäva detaljplan eller områdesbestämmelse 
vinner laga kraft under förutsättning att delegaten har befogenhet att 
beslut i lovärendet 

PBL 9 kap. 36 §  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.1.11 
Besluta om att byggnadsarbeten inte får börjas förrän 
fastighetsägaren har betalat för gator och andra allmänna platser eller 
har ställt säkerhet för ersättningen. 

PBL 9 kap. 37 §  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

 
1.1.12 Bevilja bygglov inom ramen för föreskrifterna i 9 kap. 37 a § PBL. PBL 9 kap. 37 a §  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

 
1.1.13 

Att i ett beslut om bygglov för en åtgärd som redan är utförd, 
bestämma om skyldighet att vida de ändringar i det utförda som 
behövs 

PBL 9 kap. 38 §  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.1.14 Besluta om positivt förhandsbesked där tidigare förhandsbesked inte 
utnyttjas och ny ansökan bedöms likvärdig PBL 9 kap. 17 och 31 §§ 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.1.15 Besluta om positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett en- och 
tvåbostadshus PBL 9 kap. 17 och 31 §§ 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.1.16 Besluta om att beslut får verkställas tidigare än 4 veckor, om ett 
väsentligt eller enskilt intresse kräver det PBL 9 kap. 42 a § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
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1.2 PBL 10 kap. 
 Ärende Författning Delegat 

1.2.1 Beslut om att byggnadsverk får tas i bruk utan att slutbesked 
lämnats. PBL 10 kap. 4 § 

Byggnadsinspektör  
Bygglovhandläggare  
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.2.2 Beslut om att det krävs kontrollansvarig i fråga om små ändringar av 
en- eller tvåbostadshus. PBL 10 kap. 10 § punkt 1 

Byggnadsinspektör  
Bygglovhandläggare  
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.2.3 Beslut att utse ny kontrollansvarig om en kontrollansvarig har 
lämnat sitt uppdrag. PBL 10 kap. 13 § 

Byggnadsinspektör  
Bygglovhandläggare  
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.2.4 

Beslut om att tekniskt samråd behövs för sådana åtgärder som avses 
i 9 kap. 4 a-4 c §§ eller för flyttning av en enstaka enkel byggnad. 
Beslut om att tekniskt samråd inte behövs för att flytta flera enkla 
byggnader. 

PBL 10 kap. 14 § andra stycket 

Byggnadsinspektör  
Bygglovhandläggare  
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.2.5 Beslut att det för rivningsåtgärder inte behövs någon kontrollplan. PBL 10 kap. 18 § 

Byggnadsinspektör  
Bygglovhandläggare  
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.2.6 Beslut att ge startbesked om det enligt 10 kap. 14 § inte behövs 
något tekniskt samråd. PBL 10 kap. 22 § första stycket 1 

Byggnadsinspektör  
Bygglovhandläggare  
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.2.7 
Beslut att förelägga byggherren att ge in de ytterligare handlingar 
som behövs för prövningen av frågan om startbesked om det enligt 
10 kap. 14 § PBL inte behövs något tekniskt samråd. 

PBL 10 kap. 22 § första stycket 2 

Byggnadsinspektör  
Bygglovhandläggare  
Bygglovchef  
Bygglovsadministratör 
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 Ärende Författning Delegat 

1.2.8 Beslut om vägrat startbesked PBL 10 kap. 23-24 §§ 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.2.9 Beslut att med startbesked godkänna att en åtgärd får påbörjas och 
att i startbeskedet: PBL 10 kap. 23-24 §§ 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.2.9.1 a) fastställa den kontrollplan som ska gälla med uppgift om vem 
eller vilka som är sakkunniga eller kontrollansvariga.   

Byggnadsinspektör  
Bygglovhandläggare  
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.2.9.2 b) bestämma de villkor som behövs för att få påbörja åtgärden.   

Byggnadsinspektör  
Bygglovhandläggare  
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.2.9.3 c) bestämma de villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning som 
behövs.   

Byggnadsinspektör  
Bygglovhandläggare  
Bygglovchef  
Bygglovsadministratör 

1.2.9.4 
d) bestämma de handlingar som ska lämnas inför beslut om 
slutbesked, ge de upplysningar om krav enligt annan lagstiftning 
som behövs. 

 
Byggnadsinspektör  
Bygglovhandläggare  
Bygglovchef  
Bygglovsadministratör 

1.2.10 Beslut om kompletterande villkor för bygg- eller rivningsåtgärderna 
eller kontrollen. PBL 10 kap. 29 § 

Byggnadsinspektör  
Bygglovhandläggare  
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
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 Ärende Författning Delegat 

1.2.11 Beslut om slutbesked respektive om interimistiskt slutbesked enligt 
föreskrifterna i 10 kap. 34-37 §§ PBL PBL 10 kap. 34-37 §§ 

Byggnadsinspektör  
Bygglovhandläggare  
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.2.12 Beslut om vägrat slutbesked  PBL 10 kap. 34§ 

Byggnadsinspektör  
Bygglovhandläggare  
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
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1.3 PBL 11 kap. 
 Ärende Författning Delegat 

1.3.1 Beslut om att inte ingripa eller att inte besluta om påföljd enligt 
denna lag. PBL 11 kap. 5 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.3.2 Avge ingripandebesked inom ramen för föreskrifterna 11 kap. 7 § 
PBL. PBL 11 kap. 7 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.3.3 Beslut att av polismyndigheten begära det biträde som behövs för 
tillträde enligt 11 kap. 8 § PBL. PBL 11 kap. 9 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.3.4 Beslut om lovföreläggande om lovpliktig åtgärd har vidtagits utan 
lov, om det är sannolikt att lov kan ges för åtgärden PBL 11 kap. 17 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.3.5 

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. 

PBL 11 kap. 18 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.3.6 Beslut om åtgärdsföreläggande som inte förenas med vite PBL 11 kap. 19 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.3.7 Beslut om rättelseföreläggande som inte förenas med vite PBL 11 kap. 20 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
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 Ärende Författning Delegat 

1.3.8 
Beslut om rivningsföreläggande om ett byggnadsverk är förfallet eller 
skadat i väsentlig omfattning och inte sätts i stånd inom skälig tid och 
som inte förenas med vite 

PBL 11 kap. 21 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.3.9 Beslut om föreläggande för ökad trafiksäkerhet som inte förenas med 
vite PBL 11 kap. 22-23 §§ 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.3.10 Besluta om föreläggande om stängsel kring industrianläggningar som 
inte används, som inte förenas med vite PBL 11 kap. 24 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.3.11 Beslut om produktföreläggande som inte förenas med vite PBL 11 kap. 25-26 §§ 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.3.12 Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd, som inte får förenas 
med vite PBL 11 kap. 30-32 §§ 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.3.13 
Beslut om att i samband med ett föreläggande enligt 11 kap. 20 §, 
förbjuda att den olovliga åtgärden utförs på nytt, om den kräver 
bygglov 

PBL 11 kap. 32 a § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.3.14 Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk om 
byggnadsverket har säkerhetsbrister, som inte förenas med vite PBL 11 kap. 33 § 1 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 



Sida 16 av 46 
 

 Ärende Författning Delegat 

1.3.15 Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk, om det inte finns 
förutsättningar för att ge slutbesked, som inte förenas med ett vite PBL 11 kap. 33 § 2 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.3.16 Beslut att utse annan funktionskontrollant inom ramen för 
föreskrifterna i 11 kap. 34 § PBL. PBL 11 kap. 34 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.3.17 
Beslut att entlediga kontrollansvarig inom ramen för föreskrifterna i 
10 kap. 11 § och 11 kap. 35 §§ PBL och, efter förslag av byggherren, 
besluta om en ny kontrollansvarig. 

PBL 11 kap. 35 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

2.3.18 
Beslut om att den åtgärd som föreläggandet eller beslutet avser ska 
genomföras omedelbart trots att föreläggandet eller beslutet inte har 
vunnit laga kraft. 

PBL 11 kap. 38 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.3.19 

Beslut att ansöka om handräckning 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. 19-24 §§ PBL. 

PBL 11 kap. 39 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

 

1.4 PBL 12 kap. 
 Ärende Författning Delegat 

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

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

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef  
Bygglovsadministratör 
Kart- och mätingenjör 
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1.5 Plan- och byggförordningen (PBF) m.m. 
 Ärende Författning Delegat 

1.5.1 Beslut att förelägga sökanden att komplettera en ofullständig anmälan 
samt att avvisa anmälan om komplettering inte sker inom utsatt tid. PBF 6 kap. 10 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.5.2 Beslut om särskild besiktning av hissar och andra motordrivna 
anordningar. PBF 8 kap. 6 § och 5 kap. 9 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.5.3 Beslut om längre besiktningsintervall enligt 3 kap. 18 §. 

Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd (BFS 2011:12 – H 
12) om hissar och vissa andra 
motordrivna anordningar, PBL 
11 kap. 33 § första stycket 1 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.5.4 Beslut om anstånd med besiktning enligt 3 kap. 19 §.  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.5.6 
Beslut om användningsförbud för hissar och andra motordrivna 
anordningar med tillämpning av bestämmelserna i 3 kap. 4§§, med 
stöd av PBL 11 kap. 33 § första stycket 1. 

 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.5.7 
Besluta om föreläggande (utan vite) mot ägare till byggnader som 
inte fullgör sina skyldigheter ifråga om funktionskontroll av 
ventilationssystem. 

Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd (2011:16 – OVK 3) 
om funktionskontroll av 
ventilationssystem och 
certifiering av sakkunniga, PBF 
5 kap. 1-7 §§, PBL 11 kap. 19-20 
§§. 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
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 Ärende Författning Delegat 

1.5.8 Beslut om senareläggning av besiktningstidpunkt av 
ventilationssystem om det finns särskilda skäl 

Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd (2011:16 – OVK 3) 
om funktionskontroll av 
ventilationssystem och 
certifiering av sakkunniga, 4 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.5.9 

Beslut att medge mindre avvikelse från föreskrifterna om det finns 
särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå kan bli tekniskt 
tillfredsställande och det inte finns någon avsevärd olägenhet från 
annan synpunkt 

Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd (2011:10 – EKS 8) 
om tillämpning av europeiska 
konstruktionsstandarder 
(eurokoder), 3 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

Boverkets byggregler BFS 2011:6 

1.5.10 

Beslut att medge mindre avvikelse från föreskrifterna om det finns 
särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå kan bli tekniskt 
tillfredsställande och det inte finns någon avsevärd olägenhet från 
annan synpunkt 

BBR 1:21 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

Fastighetsbildningslagen (1970:988) 

1.5.11 Rätt att vid samråd begära att ärendet hänskjuts till bygg- och 
miljönämnden för prövning FBL 4 kap. 25-25 a §§ 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.5.12 Besluta att påkalla fastighetsreglering som behövs för mark och 
vatten ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt.  FBL 5 kap. 3 § tredje stycket 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.5.13 Besluta att ansöka om fastighetsbestämning FBL 14 kap. 1 a § första stycket 
3-7  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
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 Ärende Författning Delegat 

1.5.14 Godkännande av förrättning, förrättningsbeslut eller gränsutmärkning FBL 15 kap. 11 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

Anläggningslagen (1973:1149) 

1.5.15 Företräda bygg- och miljönämnden vid samråd med 
lantmäterimyndigheten AL 12 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.5.16 Rätt att påkalla förrättning AL 18 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.5.17 Godkännande av beslut eller åtgärd AL 30 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

Ledningsrättslagen (1973:1144) 

1.5.18 Godkännande av beslut eller åtgärd LL 28 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

Lagen om färdigställandeskydd (LFS) (2014:227) 

1.5.18 Beslut om att färdigställandeskydd inte behövs LFS 3 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
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 Ärende Författning Delegat 
Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (SFS 1998:814) 

1.5.19 Beslut om föreläggande som inte förenas med vite 12 § LGS 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

1.5.20 Beslut om att inte ingripa med föreläggande 12§ LGS 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör  

Lag om energimätning i byggnader (SFS 2014:267) 

1.5.21 Beslut om föreläggande som inte förenas med vite 13 § LEB 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör  
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2. Miljöärenden 

2.1 Miljöbalken 7 kap. 
  Ärende Författning Delegat 

2.1 

Besluta i ärenden om dispens från strandskyddsbestämmelser i 
ärenden avseende ombyggnation av huvudbyggnad eller 
komplementbyggnader, samt för nybyggnation av 
komplementbyggnader inom etablerad hemfridszon eller tidigare 
beslutad tomtplatsavgränsning. I andra fall än ovan omfattar 
delegationen också andra åtgärder av mindre betydelse.  

15, 18 b §§ Miljöinspektör  
Miljöchef 

 

2.2 Miljöbalken 9 kap. 
FMH (enligt 9 kap) samt Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter (enligt 10-13§§ 9 kap) 
 Ärende Författning Delegat 

2.2.1 Besluta i ärende om tillstånd att inrätta avloppsanordning med 
ansluten vattentoalett.  13 § 1 st FMH samt 2 § LMHF Miljöinspektör  

Miljöchef 

2.2.2 Besluta i ärende om tillstånd att ansluta vattentoalett till befintlig 
avloppsanordning.  13 § 2 st FMH samt 2 § LMHF  Miljöinspektör  

Miljöchef 

2.2.3 Besluta i ärende om tillstånd att inrätta annan avloppsanordning än 
sådan till vilken vattentoalett är ansluten. 13 § 3 st FMH samt 3 § LMHF  Miljöinspektör  

Miljöchef 

2.2.4 Föreskriva att tillstånd att inrätta en avloppsanordning enligt 13 § inte 
får tas i bruk förrän den har besiktigats och godkänts. 18 § FMH Miljöinspektör  

Miljöchef 
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 Ärende Författning Delegat 

2.2.5 Besluta i ärende om tillstånd att inom område som pekas ut i lokala 
miljö- och hälsoskyddsföreskrifter hålla sådana djur som där anges. 39 § FMH samt 4 § LMHF  Miljöinspektör  

Miljöchef 

2.2.6 
Besluta i ärende om tillstånd eller dispens för att sprida visst gödsel, 
slam eller annan orenlighet inom områden som pekas ut i lokala 
miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna. 

40 § punkt 2 och 41 § FMH samt 
6 § LMHF 

Miljöinspektör  
Miljöchef 

2.2.7 Besluta i ärende om anmälan att anordna gödselstad eller annan 
upplagsplats för djurspillning inom område med detaljplan 37 § FMH samt 7 § LMHF Miljöinspektör  

Miljöchef 

2.2.8 Besluta i ärende om anmälan av upplag inom strandskyddsområde  8 § LMHF  Miljöinspektör  
Miljöchef 

2.2.9 Besluta i ärende om anmälan för att inrätta eller använda ny 
anläggning för grundvattentäkt i område med brist på sötvatten  9 § LMHF  Miljöinspektör  

Miljöchef 

2.2.10 Besluta om att anmälan ska göras för befintlig anläggning i område 
med brist på sötvatten 9 § LMHF Miljöinspektör  

Miljöchef 

2.2.11 Besluta i ärende om tillstånd för installation av värmepump. 10 § LMHF  Miljöinspektör  
Miljöchef 

2.2.12 Besluta om dispens eller undantag i övrigt från bestämmelserna i de 
lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna. LMHF i sin helhet Miljöinspektör  

Miljöchef 
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2.3 Miljöbalken 10 kap. 
 Ärende Författning Delegat 

2.3.1 Besluta i ärende om ansvar för förorenade områden som inte är 
miljöriskområden 2-10 §§ Miljöinspektör  

Miljöchef 

2.3.2 Besluta i ärenden om anmälan om påträffad förorening 11 § Miljöinspektör  
Miljöchef 

2.3.3 Besluta i ärenden om anmälan om efterbehandling 12-14 § Miljöinspektör  
Miljöchef 

  

2.4 Miljöbalken 14 kap. 
  Ärende Författning Delegat 

2.4.1 Besluta i ärende om tillstånd till spridning av kemiska 
bekämpningsmedel.  14 § 14 kap MB samt 40 § FBM  Miljöinspektör  

Miljöchef 
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2.5 Miljöbalken 15 kap. 
AvfallsF (SFS 2011:927) samt LAF 
  Ärende Författning Delegat 

2.5.1 Besluta i ärende om dispens/tillstånd att själv återvinna och 
bortskaffa avfall. 

25 § 15 kap MB,  
45 § AvfallsF,  
5 § samt 86-89 §§ LAF 

Miljöinspektör  
Miljöchef  

2.5.2 Besluta i ärende om dispens från vad kommunfullmäktige föreskrivit 
i fråga om att omhändertagande och borttransportering av avfall.  

§74-80 AvfallsF  
samt 5 §, 86-89 §§ LAF 

Miljöinspektör  
Miljöchef  

 

2.6 Miljöbalken 24 kap. 
  Ärende Författning Delegat 

2.6.1 
Besluta att på ansökan av tillståndshavaren upphäva eller ändra 
bestämmelser och villkor i ett tillståndsbeslut som har fattats med 
stöd av delegation. 

8 §  Miljöinspektör  
Miljöchef 
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2.7 Miljöbalken 26 kap. 
 Ärende Författning Delegat 

2.7.1 Besluta att meddela föreläggande och förbud.  9 §  Miljöinspektör 
Miljöchef 

2.7.2 Besluta att ålägga tidigare ägare eller nyttjanderättshavare att lämna 
uppgift om ny ägares eller nyttjanderättshavares namn och adress. 13 §  Miljöinspektör 

Miljöchef 

2.7.3 Besluta om att förena förelägganden eller förbud med fast vite om 
högst 5000 kronor i varje enskilt ärende.  14 §  Miljöinspektör 

Miljöchef 

2.7.4 Besluta om att förena förelägganden eller förbud med fast vite om 
högst 10000 kronor i varje enskilt ärende.  14 § Miljöchef 

2.7.5 Besluta om att sända föreläggande eller förbud till 
inskrivningsmyndigheten för anteckning i inskrivningsregistret. 15§   Miljöinspektör 

Miljöchef 

2.7.5 
Besluta om att begära att den som driver verksamhet som kan befaras 
medföra olägenhet för människors hälsa eller påverka miljön ska 
lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder.  

19 § 3 st.  Miljöinspektör 
Miljöchef 

2.7.6 Besluta om att förelägga den som driver miljöfarlig verksamhet att 
avge miljörapport. 20 §   Miljöinspektör 

Miljöchef 

2.7.7 Besluta om föreläggande att till myndigheten lämna de uppgifter och 
handlingar som behövs för tillsynen. 1 §   Miljöinspektör 

Miljöchef 
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 Ärende Författning Delegat 

2.7.8 

Besluta att meddela föreläggande om att 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. 

22 §  Miljöchef 

2.7.9 
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. 

22 §  Miljöinspektör 
Miljöchef 

2.7.10 Beslut att delegationsbeslut ska gälla med omedelbar verkan även om 
det överklagas. 26 §  Miljöinspektör 

Miljöchef 

 

2.8 Miljöbalken 28 kap. 
 Ärende Författning Delegat 

2.8.1 
Begära hjälp av polismyndigheten för att få tillträde till fastigheter, 
byggnader, andra anläggningar samt transportmedel och att där utföra 
undersökningar och andra åtgärder. 

1, 6 och 8 §  Miljöinspektör 
Miljöchef 

2.8.2 Besluta att meddela förbud att rubba eller skada mätapparat eller 
liknande utrustning som behöver sättas ut vid undersökningar.  7 §  Miljöinspektör 

Miljöchef 

 
  



Sida 27 av 46 
 

2.9 Miljöbalken 30 kap. 
 Ärende Författning Delegat 

2.9.1 Besluta om miljösanktionsavgifter som inte överstiger 5 000 kr. 3 § 30 kap MB samt MSAF Miljöinspektör 
Miljöchef 

2.9.2 Besluta om miljösanktionsavgifter som inte överstiger 10 000 kr. 3 § 30 kap MB samt MSAF Miljöchef  

 

2.10 Jaktförordningen 
 Ärende Författning Delegat 

2.10.1 Besluta om skyddsjakt. 26 § Jaktförordningen (SFS 
1987:905) samt 6 § 6 kap KL Miljöchef  
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3. Livsmedelsärenden 
LML, LMF, LIVSFS, EG-förordningar samt Förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 
(SFS 2006:1166) 
  Ärende Författning Delegat 

3.1 Beslut i ärende om registrering av livsmedelsanläggning.  Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.2 Beslut om att tillfälligt avbryta driften av eller stänga hela eller delar 
av den berörda verksamheten under en lämplig tidsperiod. F 2017/625 Art 138 2 i Miljöinspektör  

Miljöchef 

3.3 Beslut om att beordra att livsmedel destrueras. F 2017/625 Art 138 2 g Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.4 

Beslut att ta hand om en vara som 
 

a) har släppts ut på marknaden, eller uppenbart är avsedd att 
släppas ut på marknaden i strid med 10 § LML eller de EG-
bestämmelser som kompletteras av lagen 

 
b) avses med ett föreläggande eller förbud enligt 22 §, om 

föreläggandet eller förbudet inte följs. 

24 § LML 
34 § LMF 

  
Miljöinspektör om varans 
värde kan antas understiga 
5 000 kr. 
 
Miljöchef om varans värde 
kan antas överstiga 5 000 
kr.  

3.5 
Beslut om att på ägarens bekostnad låta förstöra omhändertagen vara, 
eller varor som omfattas av ett förbud enligt föreskrifter meddelade 
med stöd av 6 § 6 LML. 

24 § LML Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.6 Beslut om tillstånd till att livsmedel används för andra ändamål än 
dem som de ursprungligen var avsedda för.  F 2017/625 Art 138 2 g Miljöinspektör  

Miljöchef 
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  Ärende Författning Delegat 

3.7 
Beslut om att omhänderta en sändning av livsmedel till dess 
kontrollmyndigheten erhållit resultat av offentlig kontroll vid 
misstanke om bristande efterlevnad m.m.  

F 2017/625 Art 65 1 Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.8 
Föreskriva sanering eller andra åtgärder som anses vara nödvändiga 
för att se till att livsmedel är säkra eller att livsmedelslagstiftningen 
följs. 

 Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.9 

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 Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.10 Beslut om att beordra att livsmedel återkallas eller dras tillbaka från 
marknaden. F 2017/625 Art 138 2 g Miljöinspektör  

Miljöchef 

3.11 

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 § LML. Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.12 Beslut att förena föreläggande och förbud med fast vite om högst 
5 000 kronor för respektive adressat i varje enskilt ärende. 23 § LML. Miljöinspektör  

Miljöchef 

3.13 Beslut att förena förelägganden och förbud med fast vite om högst 
10 000 kronor för respektive adressat i varje enskilt ärende. 23 § LML. Miljöchef  

3.14 
Beslut om åtgärder som behövs för att spåra smitta och undanröja risk 
för smittspridning efter underrättelse från smittskyddsläkaren om att 
smitta sprids eller misstänks spridas genom livsmedel.  

25 § LML. Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.15 
Beslut om skyldighet för den som är sysselsatt med 
livsmedelsverksamhet att genomgå läkarundersökning om det behövs 
av livsmedelshygieniska skäl. 

8 § LMF. Miljöinspektör  
Miljöchef 
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  Ärende Författning Delegat 

3.16 
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 

Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.17 Beslut om att förordna att ett beslut ska gälla med omedelbar verkan 
även om det överklagas. 33 § LML. Miljöinspektör  

Miljöchef 

3.18 Beslut om risk- och erfarenhetsklassificering av livsmedelsföretag, 
samt beslut om årlig kontrollavgift. 3-6 §§ (SFS 2006:1166)  Miljöinspektör  

Miljöchef 

3.19 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 §§ (SFS 2006:1166) 

Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.20 Beslut om avgift för godkännande och registrering. 13-14 §§ (SFS 2006:1166) Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.21 
Besluta om att begära hjälp av Polismyndigheten för utövande av 
livsmedelskontrollen eller verkställighet av beslut, om förutsättningar 
för sådan begäran föreligger 

27 § LML Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.22 

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 § LML Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.23 Besluta om att varor ska behandlas, att märkning ändras, eller att 
korrigerande information ska förmedlas till konsumenterna. F 2017/625 Art 138 2 c Miljöinspektör  

Miljöchef 

3.24 Besluta att aktören ska öka egenkontrollernas frekvens F 2017/625 Art 138 2 e Miljöinspektör  
Miljöchef 
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  Ärende Författning Delegat 

3.25 Besluta om sanktionsavgift inom nämndens kontrollområde som inte 
överstiger 5 000 kr 

30 c § LML  
39 a – 39 i §§ LMF 

Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.26 Besluta om sanktionsavgift inom nämndens kontrollområde som inte 
överstiger 10 000 kr 

30 c § LML  
39 a – 39 i §§ LMF Miljöchef 

 
 
 
  



Sida 32 av 46 
 

4.  Tillståndsärenden enligt Alkohollagen, Tobakslagen och Lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel 

 Ärende Författning  Delegat 
Alkohollag (2010:1622) 

4.1 Beslut i fråga om återkallelse av tillstånd vid misskötsamhet  Ej delegerat. Beslut fattas 
av nämnden. 

4.2 Beslut i fråga om godkännande av tillfällig lokal för cateringföretag 
med stadigvarande tillstånd 8 kap 4 § AlkL 

Miljöinspektör  
Miljöchef 

4.3 Beslut i fråga om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten  
Miljöinspektör 
Miljöchef 

4.4 Beslut i fråga om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap  
Miljöinspektör  
Miljöchef 

4.5 Beslut i fråga om ansökan från konkursförvaltare att bedriva 
servering i enlighet med tidigare tillstånd  

Miljöinspektör  
Miljöchef 

4.6 Beslut i fråga om godkännande av ny bolagsman i befintligt bolag 9 kap § 11 AlkL 
Miljöinspektör  
Miljöchef 

4.7 Beslut i fråga om att återkalla serveringstillstånd när verksamheten 
upphör vid serveringsställe 9 kap 18 § AlkL 

Miljöinspektör  
Miljöchef 

4.8 Beslut att begära handräckning från Polisen för att utföra tillsyn 9 kap 9 § AlkL 
Miljöinspektör  
Miljöchef 
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 Ärende Författning  Delegat 

4.9 Beslut i fråga om att meddela erinran 9 kap 17, 19 § AlkL 
Miljöinspektör  
Miljöchef 

4.10 Beslut i fråga om att meddela varning 9 kap 19 § Samhällsbyggnadschef 

4.11 Beslut i fråga om att meddela förbud mot verksamhet 9 kap 19 § Ej delegerat. Beslut fattas 
av nämnden. 

4.12 Beslut i fråga om att avskriva ansökningsärende 
8 kap 10 § AlkL 
AlkF §§ 5, 6 

Miljöinspektör  
Miljöchef 

4.13 Beslut i fråga om att meddela undantag från skyldighet att avlägga 
kunskapsprov 8 kap 12 § AlkL 

Miljöinspektör  
Miljöchef 

4.14 Beslut i fråga om att meddela hinder mot att avlägga kunskapsprov 8 kap 12 § AlkL 
Miljöinspektör  
Miljöchef 

Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) 

4.19 Beslut att bevilja försäljningstillstånd för detaljhandlare 5 kap 3 § TobaksL 
Miljöinspektör  
Miljöchef 

4.20 Beslut att avslå ofullständig ansökan 5 kap 1 § TobaksL 
Miljöinspektör  
Miljöchef 

4.21 Beslut att avslå ansökan 5 kap 1 § TobaksL Ej delegerat. Beslut fattas 
av nämnden. 
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 Ärende Författning  Delegat 

4.22 

Beslut om sanktioner 
a) Föreläggande 
b) Förbud 
c) Vite 

7 kap 9 § TobaksL 

a) Miljöinspektör 
Miljöchef 

b) Ej delegerat. Beslut 
fattas av nämnden. 

c) Ej delegerat. Beslut 
fattas av nämnden. 

4.23 Beslut att återkalla tillstånd om tillståndet ej längre utnyttjas 7 kap 10 § p 1 TobaksL 
Miljöinspektör  
Miljöchef 

4.24 Beslut att återkalla tillstånd 7 kap 10 § p 2–3 TobaksL Ej delegerat. Beslut fattas 
av nämnden. 

4.25 Besluta att meddela varning 7 kap 11 § TobaksL Samhällsbyggnadschef 

4.26 Beslut att meddela föreläggande eller förbud, e-cigaretter och 
påfyllnadsbehållare  7 kap 12 § TobaksL 

Miljöinspektör  
Miljöchef 

4.27 

Beslut att meddela varning eller försäljningsförbud, e-cigaretter och 
påfyllnadsbehållare 

a) Varning 
b) Försäljningsförbud 1-7 dagar 
c) Försäljningsförbud 8 dagar eller längre 

7 kap 13 § TobaksL 

a) Samhällsbyggnadschef 
b) Samhällsbyggnadschef 
c) Ej delegerat. Beslut 

fattas av nämnden. 

4.28 Beslut att förena föreläggande eller förbud med vite 7 kap 15  § TobaksL Ej delegerat. Beslut fattas 
av nämnden. 
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 Ärende Författning  Delegat 

4.29 Beslut att begära polishandräckning 7 kap 19 § TobaksL 
Miljöinspektör  
Miljöchef 

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

4.34 Beslut i fråga om anmälan till Läkemedelsverket av brister vid 
försäljning av vissa receptfria läkemedel 

§ 21 Lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel  

Miljöinspektör  
Miljöchef 
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5. Trafikärenden 
Trafikförordningen (SFS 1998:1276) 
 Ärende Författning Delegat 

5.1 

Erforderliga lokala trafikföreskrifter enligt vad som anges i 10 kap 3 
§ om begränsningar av trafik, enkelriktning, väjnings- och stopplikt, 
hastighet, stannande och parkering m.m. på väg i enlighet med 
kommunens gällande styrdokument och antagna policys. 

TrF 10 kap. 1 § Gatuchef 

5.2 Upphävandeföreskrifter TrF 10 kap. Gatuchef 

5.3 
Föreskrifter med särskilda trafikregler för en väg eller en viss 
vägsträcka under en kortare tid på grund av vägarbete eller liknande 
arbete, eller på grund av skador eller risk för skador på väg. 

TrF 10 kap. 14 § Gatuchef 

5.4 Undantag från bestämmelser om trafik i enlighet med angivna 
bemyndiganden i 3 § och i övrigt i enlighet med 4 och 5 §§. TrF 13 kap. 3 § Driftledare  

Gatuchef 

5.5 Beslut om utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade. TrF 13 kap. 8 § Kommunvägledare 
Gatuchef 

5.6 Beslut om avslag på ansökan om parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade. 

 Gatuchef 

5.7 Återkallande av ärende från sökande  Kommunvägledare 
Gatuchef 

5.8 Beslut om att återkalla parkeringstillstånd för rörelsehindrade  Gatuchef 
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6. Namn- och adressättningsärenden 
Lagen om lägenhetsregister (SFS 2006:378) 
  Ärende Författning Delegat 

6.1 Besluta om belägenhetsadress för bostad enligt riktlinjer för 
adressättning 10 § Handläggare adressättning 

6.2 Besluta i ärenden om fastställande av lägenhetsnummer samt 
underrätta fastighetsägare 11 § Handläggare adressättning 

6.3 Förelägga fastighetsägare att rapportera lägenhetsnummer samt 
informera boende och anslå lägenhetsnummer 22 § Handläggare adressättning 

6.4 Besluta om övriga belägenhetsadresser som inte omfattas av lagen 
om lägenhetsregister enligt riktlinjer för adressättning 

 Handläggare adressättning 
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7. Allmänna ärenden 
  Ärende Författning Delegat 
Brådskande ärenden  

7.1 Besluta i ärende som är så brådskande att nämndens avgörande inte 
kan avvaktas 6 kap 39 § KL 

BMN:s ordförande 
Vid nämndens ordförandes 
frånvaro eller förfall; 
nämndens vice ordförande 

Utfärda fullmakt 

7.2 Rätt att utse ombud att företräda nämnden i domstol, andra 
myndigheter och vid förrättningar 6 kap 15 § KL 

Ordförande 
Vice ordförande 
Bygglovchef 
Miljöchef 

7.3 Avskrivning av fordringar upp till 10 000 kr   Ekonomichef 

Delgivningskvitto 

7.4 Rätt att skriva under delgivning ställt till bygg- och miljönämnden  

Bygglovchef 
Bygglovhandläggare 
Bygglovsadministratör 
Byggnadsinspektör 
Miljöchef 
Miljöinspektör 
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 Ärende Författning Delegat 
Föreläggande upphör  

7.5 
Rätt att underteckna skrivelse till tingsrättens inskrivningsmyndighet 
om att bygg- och miljönämndens förutsättningar för föreläggande inte 
längre finns. 

 

Bygglovchef 
Bygglovhandläggare 
Bygglovsadministratör 
Byggnadsinspektör 
Miljöchef 
Miljöinspektör 

Förvaltningslagen  

7.6 
 Avvisa för sent inkommit överklagande 45 § FL (2017:900) 

Bygglovchef 
Bygglovhandläggare 
Bygglovsadministratör 
Byggnadsinspektör 
Gatuchef 
Miljöchef 
Miljöinspektör 

7.7 Rättelse av skrivfel 
 
 
36 § FL (2017:900) 

Delegat i aktuellt ärende 

7.8 Rättelse av skrivfel och liknande avseende beslut som inte delegerats  Ordförande  
Vice ordförande 

7.9 Besluta om rättelse/omprövning av beslut som delegaten fattat enligt 
de förutsättningar som anges i FL. 37-39 §§ FL (2017:900)  Miljöchef 

Bygglovchef 
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 Ärende Författning Delegat 
Överklaganden 

7.10 Rättidsprövning (bedömning om ett överklagande inkommit i rätt tid) 44-45 §§ FL (2017:900)  

Bygglovchef 
Bygglovhandläggare 
Bygglovsadministratör 
Byggnadsinspektör 
Miljöchef 
Miljöinspektör 

Yttranden 

7.11 Besvara till nämnden ställda skrivelser och frågor från enskilda   

Bygglovchef 
Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Miljöchef 
Miljöinspektör 

7.12 Lämna yttranden till polismyndighet i ärenden enligt ordningslagen.  Miljöinspektör 
Miljöchef 

7.13 Besvara remiss av ärende angående tillfällig lokal trafikföreskrift  Trafikingenjör 

7.14 Besvara remiss i ärende där delegationsrätten inte begränsas av 6 kap. 
38§ KL.    

Samhällsbyggnadschef  
Miljöchef 
Bygglovchef 

7.15 Avstå att besvara remitterade detaljplaner  Samhällsbyggnadschef 

7.16 Lämna yttrande till Länsstyrelsen i samband med överlämnande av 
inkommen överklagan.   

Bygglovchef 
Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Miljöchef 
Miljöinspektör 
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 Ärende Författning Delegat 

7.17 Lämna yttrande till Länsstyrelsen i ärende gällande komplettering av 
tillståndsärende. 

 Miljöinspektör 
Miljöchef 

7.18 
I tveksamma fall, då frågan hänskjutits från handläggare eller 
sekreterare, avslå eller bifalla begäran från enskild om utlämnande av 
allmän handling som rör bygg- och miljönämndens ansvarsområde. 

2 kap. 14 § TF (1949:105) 
 
OSL (2009:400) 

Bygglovchef 
Miljöchef 

7.19 Avstå att lämna yttrande ställt till bygg- och miljönämnden  Samhällsbyggnadschef 

Dokumenthanteringsplan 

7.20 Antagande av dokumenthanteringsplan   Samhällsbyggnadschef 

Energipris  

7.21 Besluta om vinnare av bygglovenhetens energipris utifrån inlämnat 
material 

  
 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

Avskrivning 
7.22 Att avskriva ärenden där vidare hantering inte bedöms nödvändig utifrån: 

7.22.1 - Miljöbalken och Livsmedelslagen   Miljöinspektör 
Miljöchef 

7.22.2 - Plan- och bygglagen  
Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
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 Ärende Författning Delegat 
Utdömande av vite 

7.23 Ansöka om utdömande av vite  
Samhällsbyggnadschef  
Miljöchef 
Bygglovchef 

Utbildning och ersättning 

7.24 Beslut om utbildning av nämndens ledamöter  BMN:s ordförande 

7.25 Beslut om utbildning av nämndens ordförande  BMN:s vice ordförande 

7.26 Beslut om deltagande och rätt till ersättning enligt ERS för förrättning  BMN:s ordförande 

Tillgänglighet 

7.27 Neka begäran om tillgängliggörande av digital service 12 § DOS Samhällsbyggnadschef, får 
vidaredelegeras 

Förvaltningschefens vidaredelegering 

7.28 
Beslut om vidaredelegering av beslutanderätten till annan anställd i 
kommunen, i den mån beslutanderätt enligt denna delegationsordning 
delegerats till förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde 

7 kap. 6 § KL Samhällsbyggnadschef 
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8. Inköp och upphandling 
Lagen om offentlig upphandling (LOU) (SFS 2016:1145) 
  Ärende Författning Delegat 

8.1 
Ramavtal och kontrakt avseende varor och tjänster över tröskelvärdet 
för varor och tjänster eller om upphandlingen är av principiell 
betydelse eller annars av större vikt. 

    

8.1.1 Beslut i fråga om att genomföra upphandling.   Ej delegerat. Beslut fattas 
av nämnden. 

8.1.2 
Beslut i fråga om att godkänna förfrågningsunderlag, tilldela ett 
kontrakt, att yttra sig vid överprövning, att avbryta pågående 
upphandling, att göra om upphandling samt att teckna avtal. 

  Budgetansvarig chef 

8.2 
Ramavtal och kontrakt avseende varor och tjänster under 
tröskelvärdet för varor och tjänster förutsatt att upphandlingen inte är 
av principiell betydelse eller annars av större vikt. 

    

8.2.1 Beslut i fråga om att genomföra upphandling.   Budgetansvarig chef 

8.2.2 
Beslut i fråga om att godkänna förfrågningsunderlag, tilldela ett 
kontrakt, att yttra sig vid överprövning, att avbryta pågående 
upphandling, att göra om upphandling samt att teckna avtal. 

  Budgetansvarig chef 

8.3 Beslut i fråga om avrop från gällande ramavtal.   Budgetansvarig chef 
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9. Tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 
Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (SFS 2020:526) 
 Ärende Författning Delegat 
Beslut under handläggningen 

9.1  
Beslut att avskriva ett ärende från vidare handläggning, exempelvis 
obefogade klagomål avseende lagen om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen  

  Miljöinspektör 
Miljöchef 

9.2 Beslut att avvisa en framställning som är så ofullständig eller oklar 
att den inte kan tas upp till prövning  20 § andra stycket FL  Miljöinspektör 

Miljöchef 

9.3 Beslut att begära att den som anlitar ombud ska medverka 
personligen vid handläggningen av ett ärende  14 § första stycket FL  Miljöinspektör 

Miljöchef  

9.4 Beslut att ett ombud eller biträde som är olämpligt för sitt uppdrag 
inte längre får medverka i ärendet  14 § andra stycket FL  Miljöchef  

Samhällsbyggnadschef 

9.5 
Beslut att begära att ett ombud styrker sin behörighet genom en 
skriftlig eller muntlig fullmakt med det innehåll som framgår av 15 § 
första stycket FL  

15 § första stycket FL  Miljöinspektör 
Miljöchef 

9.6 
Beslut att förelägga part eller ombud att styrka ombudets behörighet 
genom en fullmakt med det innehåll som framgår av 15 § första 
stycket FL  

15 § andra stycket FL  Miljöinspektör 
Miljöchef 

9.7 Beslut att begära att en handling bekräftas av avsändaren  21 § FL  Miljöinspektör 
Miljöchef 

Upplysningar och tillträde 

9.8 Beslut om att av den som driver serveringsställe begära de 
upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.  5 § LTSS  Miljöinspektör 

Miljöchef 
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9.9 Beslut om att begära tillträde till sådana lokaler, områden och entréer 
som avses i 3 § för att utöva tillsynen.  5 § LTSS  Miljöinspektör 

Miljöchef 

9.10 Beslut om att hos Polismyndigheten begära sådan hjälp som behövs 
för genomförande av åtgärder enligt lagens 5 §.  6 § LTSS  Miljöinspektör 

Miljöchef 

Förelägganden och förbud 

9.11 

Beslut om föreläggande att vidta smittskyddsåtgärder enligt lagens 3 
§ och anslutande föreskrifter för att förhindra spridning av det virus 
som orsakar covid-19.  
Sådant föreläggande får förenas med fast eller löpande vite om 
maximalt 5 000 kr per överträdelse. 

7 och 8 §§ LTSS  
Miljöinspektör 
Miljöchef 
Samhällsbyggnadschef 

9.12 

Beslut om föreläggande att vidta smittskyddsåtgärder enligt lagens 3 
§ och anslutande föreskrifter för att förhindra spridning av det virus 
som orsakar covid-19.  
Sådant föreläggande får förenas med fast eller löpande vite om 
maximalt 10 000 kr per överträdelse. 

7 och 8 §§ LTSS  Miljöchef 
Samhällsbyggnadschef 

9.13 
Beslut om förbud mot öppethållande av serveringsställe, för viss 
tidsperiod eller tills vidare. 
Sådant förbud får förenas med fast eller löpande vite om maximalt  
5 000 kr per överträdelse. 

7 och 8 §§ LTSS  
Miljöinspektör 
Miljöchef 
Samhällsbyggnadschef 

9.14 

Beslut om förbud mot öppethållande av serveringsställe, för viss 
tidsperiod eller tills vidare. 
Sådant förbud får förenas med fast eller löpande vite om maximalt  
10 000 kr per överträdelse. 

7 och 8 §§ LTSS  Miljöchef 
Samhällsbyggnadschef 

9.15 
Beslut om förbud mot öppethållande avseende viss del av 
serveringsställe för viss tidsperiod eller tills vidare.  
Sådant förbud får förenas med fast eller löpande vite om maximalt  
5 000 kr per överträdelse. 

7 och 8 §§ LTSS  
Miljöinspektör 
Miljöchef 
Samhällsbyggnadschef 
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9.16 

Beslut om förbud mot öppethållande avseende viss del av 
serveringsställe för viss tidsperiod eller tills vidare.  
Sådant förbud får förenas med fast eller löpande vite om maximalt  
10 000 kr per överträdelse. 

7 och 8 §§ LTSS  Miljöchef 
Samhällsbyggnadschef 

9.17 
Beslut om förbud mot öppethållande av hela eller del av 
serveringsställe under vissa tider på dygnet.  
Sådant förbud får förenas med fast eller löpande vite om maximalt  
5 000 kr per överträdelse. 

7 och 8 §§ LTSS  
Miljöinspektör 
Miljöchef 
Samhällsbyggnadschef 

9.18 

Beslut om förbud mot öppethållande av hela eller del av 
serveringsställe under vissa tider på dygnet.  
Sådant förbud får förenas med fast eller löpande vite om maximalt  
10 000 kr per överträdelse. 

7 och 8 §§ LTSS  Miljöchef 
Samhällsbyggnadschef 

9.15 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  

Miljöinspektör 
Miljöchef 
Samhällsbyggnadschef 

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

Miljöinspektör 
Miljöchef 
Samhällsbyggnadschef 

Överklaganden, rättidsprövning och rättelse av beslut 

9.17  Överklagande av beslut eller dom som innebär en ändring av 
delegatens beslut.    Miljöchef 

Samhällsbyggnadschef 
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