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Delegationsordning  
Allmänt om delegering av beslutanderätt inom en nämnd (6 kap. 37-41 §§ 
kommunallagen)  

Vad innebär delegation?  
Delegation innebär att beslutanderätten i ett visst ärende eller i en ärendegrupp 
flyttas över från nämnden/styrelsen till någon annan – delegaten. Delegaten träder 
helt in i nämndens ställe. Nämnden kan inte ändra delegatens beslut, men kan 
återkalla delegationsuppdraget. Nämnden kan också ta över ett ärende och fatta 
beslut så länge delegaten ännu inte har fattat något  

t. Nämnden har redovisningsansvaret, men delegaten har det juridiska ansvaret 
som till exempel tjänstefel eller skadestånd. 

Förutsättningar för nämndens rätt att delegera  
Delegation inom en nämnd förutsätter alltid beslut i två led. Först måste 
kommunfullmäktige besluta om ett reglemente för nämnden som talar om vilka 
verksamhetsområden som nämnden ska ansvara för och i vilka ärenden eller 
grupper av ärenden som nämnden ska fatta beslut. Därefter kan nämnden besluta 
om delegering av beslutanderätten, i enlighet med gällande lagstiftning. 

Vilka kommunala beslut är möjliga att delegera? 
Vilka ärenden och beslut som är möjliga att delegera kan åskådliggöras enligt 
följande: 
 

Kommunfullmäktige Befogenhet att fatta beslut inom den 
kommunala kompetensen. Delegerar till 
nämnder genom att fatta beslut om nämndernas 
reglementen. Får inte delegera beslut om faller 
inom 5 kap 1§KL eller beslut om fullmäktige 
enligt lag eller förordning explicit ska fatta 
beslut om. 

Nämnd Befogenhetsområdet anges i nämndens 
reglemente samt lagstiftning inom 
verksamhetsområdet. Kan inte delegera beslut 
som är ren verkställighet eller förberedande 
åtgärd. Nämnd får inte ge delegation i beslut 
som nämnd enligt lag eller förordning explicit 
ska fatta beslut om. Delegerar genom att fatta 
beslut om delegationsordning. 
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Förvaltningschef Befogenhet framgår av delegationsordningen. 
Förvaltningschef som har delegation i vissa 
frågor har enligt 7 kap. 6§ KL rätt att 
vidaredelegera sin beslutanderätt till annan 
anställd. Detta kan bara ske i ett led och kallas 
vidaredelegering. I Lidköpings kommun är det 
kommundirektör som är förvaltningschef och 
högsta ansvarig tjänsteperson i förhållande till 
samtliga nämnder och styrelser inom 
Lidköpings kommun. 

Sektorchef Befogenhet framgår av delegationsordningen. 
Sektorchef som har delegation i vissa frågor 
har enligt 7 kap. 6§ kommunallagen rätt att 
vidaredelegera sin beslutanderätt till annan 
anställd, där så anges i delegationsordningen. 
Detta kan bara ske i ett led. 

Områdeschef, enhetschef 
samt andra anställda 

Befogenheter framgår av delegationsordningen 
som anger specifik delegat i specifika frågor. 
Delegater på dessa nivåer har inte rätt till 
vidaredelegering. 

 
  
Skillnaden mellan självständiga beslut (delegationsbeslut) och 

verkställighet  
Delegering innebär att självständig beslutanderätt förs över från nämnden till 
delegaten. Finns ingen självständig beslutanderätt handlar det om så kallad ren 
verkställighet. Exempel på verkställande beslut kan vara avgiftsdebitering enligt 
fastställd taxa eller beslut om semester enligt lag, det vill säga där det inte finns 
utrymme för självständiga bedömningar. Rätten för de anställda att vidta sådana 
åtgärder grundas inte på delegering.  

Vem kan nämnden delegera till?  
En nämnd får enligt 6 kap. 37 § kommunallagen, delegera beslutanderätten till 
anställd hos kommunen, presidiet, ett utskott, en ledamot, en ersättare eller en 
automatiserad beslutsfunktion i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.  

Det är dock inte tillåtet att lämna delegationsuppdrag till:  

• Flera anställda i grupp  

• Anställd tillsammans med ledamot eller ersättare, så kallad blandad 
delegering  

• Anställd i kommunalt företag  
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Ersättare för delegat  

Vid frånvaro av delegat övertas beslutanderätten av ersättare som kan vara den 
som vikarierar för delegaten eller som är särskilt utsedd av förvaltningschef eller 
sektorchef. Finns det ingen ersättare övertas delegatens beslutanderätt av 
delegatens närmaste chef. Som frånvaro räknas sjukdom, semester, tjänstledighet, 
längre tjänsteresa och jäv. 

Delegat anges i delegationsordningen på lägsta nivå. För tjänstepersonsdelegat 
innebär detta att överordnad tjänsteperson kan fatta beslut i alla de ärenden som är 
delegerade till lägre tjänsteperson. 

Vidaredelegering   

Förvaltningschef och sektorchef som har delegation i vissa frågor kan enligt 7 
kap. 6 § kommunallagen ha rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt till annan 
anställd. Detta kan bara ske i ett led och kallas för vidaredelegering.  

Vad kan nämnden inte delegera?  
Enligt 6 kap. 38 § kommunallagen får beslutanderätten inte delegeras i följande 
ärenden:  

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 

2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med 

anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har 

överklagats, 

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt, 

4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till 

nämnden, eller 

5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

 

Beslutanderätten får inte heller delegeras till en automatiserad beslutsfunktion när 
det gäller 

1. ärenden där beslut överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap, 

2. ärenden där beslut enligt lag eller annan författning inte får överklagas, 

3. ärenden om upphandling, eller 

4. ärenden om valfrihetssystem. 
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Anmälan av delegationsbeslut  
Delegationsbeslut, inklusive beslut som fattas med stöd av vidaredelegation, ska 
anmälas till nämnden. Sådana beslut ska anmälas till nämnden vid närmast 
påföljande sammanträde. Vid en anmälan av delegationsbeslutet är det viktigt att 
man genom nämndens protokoll kan identifiera varje delegationsbeslut med 
hänsyn till bland annat möjligheten att överklaga beslutet. Delegationsbeslut kan 
överklagas genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär. Rätten att 
överklaga för att få laglighetsprövning gäller inte om det i lag eller annan 
författning finns särskilda bestämmelser om överklagande.  

Beslut om vidaredelegation anmäls likt andra delegationsbeslut till respektive 
nämnd. 

Laglighetsprövning - överklagande av beslut enligt 13 kap. 

kommunallagen  
Överklagande av beslut genom laglighetsprövning ska inges till förvaltningsrätten 
inom tre veckor från den dag då det har tillkännagivits på kommunens 
anslagstavla att det protokollförda beslutet har justerats. I skrivelsen ska den 
klagande ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som 
överklagandet grundas på. Förvaltningsrätten prövar om överklagandet har 
lämnats in i rätt tid. Beslut vinner laga kraft tre veckor efter att det tillkännagivits 
på kommunens anslagstavla att det protokollförda beslutet har justerats, om inte 
överklagande skett i rätt tid.  

Förvaltningsrätten ska upphäva ett överklagat beslut om det inte kommit till på 
lagligt sätt, beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen, det 
organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det eller beslutet annars 
strider mot lag eller annan författning.  

Förvaltningsbesvär - överklagande av beslut enligt 

förvaltningslagen  
Ett beslut som grundas på specialförfattningar och riktas mot eller berör enskild 
överklagas vanligtvis genom förvaltningsbesvär. Vid förvaltningsbesvär ska 
skrivelsen med överklagandet lämnas till nämnden inom tre veckor från den dag 
då den klagande fick del av beslutet. I skrivelsen ska den klagande ange vilket 
beslut som överklagas och vilken ändring i beslutet som den klagande begär. 
Överklagandet prövas om det har lämnats in i rätt tid. Har överklagandet kommit 
in för sent avvisas överklagandet. Om överklagandet inte avvisas överlämnas 
detta tillsammans med övriga handlingar till den myndighet som ska pröva 
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ärendet. Beslutet ska omprövas ifall det är uppenbart oriktigt och om det snabbt 
och enkelt kan ändras och ändringen kan ske utan nackdel för klaganden. Beslut 
vinner laga kraft tre veckor efter det att den enskilde fått ta del av beslutet, om 
inte överklagande skett i rätt tid.  

Personalfrågor 
Kommunövergripande personalfrågor regleras i kommunstyrelsens 
delegationsordning (3 kap). Notera att sektorchef inom respektive sektor har 
delegation att besluta i vissa personalfrågor.  
 
Verkställighetsbeslut i frågor om anställning och anställningsförhållanden för 
arbetstagare inom Lidköpings kommun ligger till ansvar för varje chef i 
förhållande till underställd personal. 
 

Förkortningar 
AL  Alkohollagen 

AnL  Anläggningslagen 

FL  Förvaltningslagen 

FMF  Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

KL  Kommunallagen 

LeL  Ledningslagen 

LFAB  Lagen om foder och animaliska biprodukter 

LGS  Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 

LHRL  Lag om receptfria läkemedel 

LL  Livsmedelslagen 

LLä  Lagen om lägenhetsregister 

LOU  Lagen om offentlig upphandling 

LSE  Lag om sprängämnesprekursorer 

LSI  Lagen om skydd mot internationellt hot mot människors hälsa 

LTNP  Lag om tobaksfria nikotinprodukter 

LUF  Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna 

MB  Miljöbalken 

OSL  Offentlighets- och sekretesslagen 

GDPR  Europaparlamentets och Rådets förordning 
(EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd  
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för fysiska personer med avseende på  
behandling av personuppgifter och om det  
fria flödet av sådana uppgifter och om  
upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän  
dataskyddsförordning) 

PBB  Prisbasbelopp 

PBL  Plan- och bygglag 

SFS  Svensk författningssamling 

SSL  Strålskyddslagen 

TB  Lag om tobak och liknande produkter 

TF  Tryckfrihetsförordningen 
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 Övergripande ärenden  
Nr  Ärende  Delegat  Lagrum/  

författning  
Anmärkning  

1.1 Beslut i brådskande ärenden, där 
nämndens avgörande inte kan 
avvaktas. 

Ordförande 
 
Vid ordförandes 
frånvaro, i angiven 
ordning: 
1:e vice ordförande 
2:e vice ordförande 
 

KL 6:39  

1.2 Beslut om att ingå avtal samt 
underteckna samma avtal eller 
andra handlingar, samt att teckna 
firma för Miljö- och 
byggnadsnämnden. 
 

Sektorchef sektor 
Samhälle 
Rätt till 
vidaredelegering 

 Undertecknande av avtal och 
handlingar som beslutas av 
nämnden, se 28§Miljö- och 
byggnadsnämndens reglemente. 
 
Undertecknande av avtal av 
löpande karaktär utgör 
verkställighet. 

1.3 Beslut om avslag, delvis avslag 
eller utlämnande med förbehåll vid 
begäran om allmän handling. 
 

Sektorchef sektor 
Samhälle 
Områdeschef 

TF 2 kap  
OSL 6:3 

 

1.4 Utfärdande/återkallande av 
fullmakt att företräda nämnden och 
föra dess talan vid domstol eller 
annan myndighet. 
 

Ordförande   

1.5 Yttrande/svar till domstol eller 
annan myndighet. 

Sektorchef sektor 
Samhälle  
Områdeschef 

  

1.6 
 

Yttrande till domstol eller annan 
myndighet med anledning av 
överklagande av delegats beslut. 
 

Ursprunglig delegat   

1.7 Överklaga beslut som meddelats 
av domstol eller annan myndighet. 
 

Sektorchef sektor 
Samhälle 

  

1.8 Avvisning av för sent inkomna 
överklaganden av nämnds- och 
delegationsbeslut. 

Nämndsekreterare 
 

FL 45 §  

1.9 Utfärdande/återkallande av 
fullmakt för annan anställd att 
kvittera och ta emot försändelser 
ställda till Miljö- och byggnämnden 
 

Områdeschef   

1.10 Rätt att ta emot och underteckna 
delgivningar ställda till Miljö- och 
byggnämnden 
 

Sektorchef sektor 
Samhälle  

 Gäller utöver de som anges i 28 
§ Miljö- och byggnads 
nämndens reglemente. 
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1.11 Beslut om representation eller 
uppvaktning utöver vad som följer 
av fastställda regler. 
 

Ordförande   

1.12 Beslut om deltagande i kurser, 
studieresor och konferenser för 
Miljö- och byggnämndens 
ledamöter och ersättare. 
 

Ordförande   

1.13 Beslut om deltagande i kurser, 
studieresor och konferenser för 
Miljö- och byggnämndens 
ordförande. 

2:e vice ordförande   

1.14 Beslut om rättelse eller ändring av 
beslut. 

Ursprunglig delegat 
 

FL 36-39 §§  

1.15 Redaktionell revidering av 
styrdokument beslutade av Miljö- 
och byggnadsämnden (rättelse av 
stavfel, uppdatering av 
laghänvisningar eller ändring av 
layout). 
 

Nämndsekreterare   

1.16 Besluta om vidaredelegation inom 
nämndens verksamhetsområde 

Områdeschef Miljö 
Områdeschef Bygg 

KL kap 6 §37 Befogenhet till tjänsteman i 
annan kommun att fatta beslut 
för egna kommunens räkning. 
Uppdragstagande tjänsteman 
ska följa uppdragsgivande 
kommuns delegationsordning. 
Förutsätter samverkansavtal. 

 

1.17 Begäran om att det överklagade 
beslutet inte ska gälla 

Ursprunglig delegat FL 48§  

1.18 Besluta att förena förelägganden 
eller förbud med vite om högst 100 
000 kronor i varje enskilt ärende 

Områdeschef Bygg 
Områdeschef Miljö 
 

Viteslagen, 
jämte gällande 
lag för ärendet 

Vitesärenden som beslutas på 
delegation ska särskilt 
redovisas för nämnden 

1.19 Besluta att förena föreläggande 
eller förbud med löpande vite om 
högst 50 000 kronor per 
överträdelse eller med 50 000 
kronor per månad som 
föreläggandet inte åtlyds. 

Områdeschef Bygg 
Områdeschef Miljö 
 

Viteslagen1,4
§§ jämte 
gällande lag 
för ärendet 

 

1.20 Ansöka om utdömande av fast 
eller löpande vite 

Områdeschef Bygg 
Områdeschef Miljö 
Handläggare inriktning 
strandskydd 

Viteslagen 6§ 
jämte gällande 
lag för ärendet 

 

1.21 Besluta att överklaga beslut 
gällande ansökan om utdömande av 
vite 

Områdeschef Bygg 
Områdeschef Miljö 

Viteslagen, 
jämte gällande 
lag för ärendet 

 

1.22 Besluta att överklaga ärenden 
gällande beslut som fattats av 
delegat 

Områdeschef Bygg 
Områdeschef Miljö 

Enligt 
gällande lag 
för ärendet 
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1.23 Besluta om miljösanktionsavgift 
inom nämndens kontrollområde om 
högst 100 000 kr 

Områdeschef Miljö 30 kap MB 
30 § LL 

Förordningen om 
miljösanktions- 
avgifter (2012:259)  
 

1.24 Beslut om rättelse på den felandes 
bekostnad, om risken för allvarliga 
skador eller andra särskilda skäl 
motiverar att rättelse bör göras 
genast 

Områdeschef Miljö 26 kap 18§ 
MB 

 

1.25 Beslut om begäran om 
handräckning av 
polismyndigheten 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör, 
Livsmedelsinspektör, 
Alkohol- och tobaks-
handläggare 

9 kap 9§AL 
7 kap 19 LTP 
29 kap 8§ MB 

 

1.26 Besluta att beslut gäller 
omedelbart även om det 
överklagas 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 
Livsmedelsinspektör 
Alkohol- och 
tobakshandläggare 

26 kap 
26§MB 

 

1.27 Besluta om yttrande i ärenden till 
myndighet avseende 
myndighetsföreskrifter, allmänna 
råd och vägledningar som 
remitterats till kommunen för 
yttrande 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör  
Alkohol- och 
tobakshandläggare 
Livsmedelsinspektör 
Handläggare inriktning 
strandskydd 
Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovarkitekt 
Mätningsingenjör 

 Gäller ej ärenden av principiell 
betydelse. 

1.28 Beslut att anmäla misstanke om 
brott till polis eller åklagare, samt 
begäran om omprövning av 
åklagares beslut om att lägga ner 
förundersökning eller att inte väcka 
åtal 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör, 
Livsmedelsinspektör, 
Alkohol- och tobaks-
handläggare 
Handläggare med 
inriktning strandskydd 

Enligt 
gällande lag 
för ärendet 

 

1.29 Beslut att förelägga den enskilde 
att avhjälpa en brist i en 
framställning, om bristen medför 
att framställningen inte kan läggas 
till grund för prövning i sak. 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 
Livsmedelsinspektör 
Alkohol- och 
tobakshandläggare 

20 § FL  

1.30 Besluta att avslå en framställning 
om att avgöra ett ärende. 

Områdeschef Miljö 
Områdeschef Bygg 

12 § FL  

1.31 Beslut att förelägga part eller 
ombud att styrka sin behörighet 
genom fullmakt.  

Områdeschef Miljö 
Områdeschef Bygg 

15 § FL  

1.32 Besluta om yttrande i ärenden 
vid domstol eller annan 
myndighet avseende detaljplan och 
områdesbestämmelser i 
granskningsskedet när nämnden 

Områdeschef Miljö 
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tidigare avgett yttrande i 
samrådsskedet 

1.33 Besluta om yttrande till 
Polismyndighet i ärende om 
allmänna sammankomster, 
offentliga tillställningar, bullrande 
verksamheter och liknande 
verksamheter 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 
 
Livsmedelsinspektör 
 

  

1.34 Besluta om yttrande till 
Polismyndighet i ärenden om 
tillstånd till hotell- och 
pensionatsrörelse 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 
 
Livsmedelsinspektör 

  

 

 Ekonomi  
Nr  Ärende  Delegat  Lagrum/  

författning  
Anmärkning  

2.1 Utse beslutsattestanter och 
behörighetsattestanter samt 
ersättare för dessa attestanter. 
 

Kommundirektör 
Sektorchef sektor 
Samhälle 
Rätt till vidaredelegering 
 

  

2.2 Beslut om och undertecknande av 
ansökan om externa medel och 
bidrag som innebär åtaganden 
som ska beslutas av nämnd. 

Sektorchef sektor 
Samhälle 
 
Rätt till vidaredelegering 

 Ansökan som inte innebär 
ytterligare eller utökar befintliga 
åtaganden kan betraktas som 
verkställighet. 
 

2.3 Beslut om avyttring av lös 
egendom. 

Över 1 pbb: 
Områdeschef 

 Delegationen avser lös egendom 
med ett värde över 1 pbb 
tillhörande Miljö- och 
byggnadsnämnd. Lös egendom 
med ett värde upp till 1 pbb 
anses som verkställighet. 
 

2.4 Beslut om reglering av 
försäkringsskador 

Sektorchef sektor 
Samhälle 
 
Vid skada upp till 100 
pbb: 
Områdeschef 

  

2.5 Föra nämndens talan och ingå 
förlikning gällande betalning och 
kvittning av fordringar. 
 
 
 

Upp till 10 pbb: 
Sektorchef 
 
Upp till 5 pbb: 
Områdeschef 

 Inför ingående av förlikning bör 
kommunjurist konsulteras. 

2.6 Avge yttrande och beslut i ärende 
om skuldsanering. 
 

Upp till 10 pbb: 
Sektorchef 
 
Upp till 5 pbb: 
Områdeschef 
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2.7 Beslut om att anta ackord i 
samband med konkurs eller 
rekonstruktion. 

Upp till 10 pbb: 
Sektorchef 
 
Upp till 5 pbb: 
Områdeschef 
 

  

2.8 Tillämpning av plan- och 
bygglovstaxa 

Områdeschef Bygg Plan- och 
bygglovstaxa 
KF §212/2019 

 

2.9 Bestämma att beslut om avgift ska 
gälla omedelbart även om det 
överklagas 

Områdeschef Miljö 9 kap 5§ 
Förordning om 
avgifter för 
prövning och 
tillsyn enligt 
miljöbalken 
(1998:940) 

 

  
 

 Upphandling och avrop  
Beslut ska fattas inom ramen för anslag i budget och enligt upphandlingspolicy 
 

Nr  Ärende  Delegat  Lagrum/  
författning  

Anmärkning  

3.1 Beslut om anskaffning vid 
upphandling (ej 
kommunövergripande) 

Upp till 300 ppb: 
Sektorchef sektor 
Samhälle 
 
Upp till 100 ppb: 
Områdeschef 

LOU 
LUF 

Pbb avser hela avtalstiden 

3.2 Beslut om antagande av 
leverantör (tilldelningsbeslut) och 
ingående av avtal vid upphandling 
inom nämndens verksamheter (ej 
kommunövergripande). 

Upp till 300 pbb: 
Sektorchef sektor 
Samhälle 
 
Upp till 100 pbb: 
Områdeschef 
 

LOU 
LUF 

Pbb avser hela avtalstiden. 

3.3 Beslut om anskaffning och 
antagande av leverantör vid 
direktupphandling upp till inom lag 
föreskrivna värden 

Områdeschef LOU 
LUF 

Enligt antagna riktlinjer för 
direktupphandling 

3.4 Avbrytande av upphandling inom 
nämndens verksamheter (ej 
kommunövergripande). 
 

Upp till 300 ppb: 
Sektorchef sektor 
Samhälle 
 
Upp till 100 ppb: 
Områdeschef 

LOU 
LUF 

Pbb avser hela avtalstiden. 
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 Säkerhet  
Nr  Ärende  Delegat  Lagrum/  

författning  
Anmärkning  

4.1 Krisledning – Vid svåra 
påfrestningar i samhället, vid 
särskilda händelser eller i annan 
krissituation (som inte är att 
betrakta som extraordinära) vidta 
de åtgärder och meddela de beslut 
som den akuta situationen kräver 
och som är så brådskande att KS 
avgörande inte kan avvaktas. 

Sektorchef Sektor Samhälle 
 
Områdeschef utsedd till 
sektorchefs ställföreträdare 
vid frånvaro. 
 
Områdeschef efter antal 
tjänstgöringsår 

 Vid förfall i angiven 
ordning 

4.2 Aktivering av sektorns 
krisledningsstab vid 
samhällsstörning eller 
extraordinära händelser. 
 
 

Sektorchef sektor Samhälle 
 
Områdeschef utsedd till 
sektorchefs ställföreträdare 
vid frånvaro. 
 
Områdeschef efter antal 
tjänstgöringsår 
 

 Vid förfall i angiven 
ordning 

  

 Dataskydd 
Nr  Ärende  Delegat  Lagrum/  

författning  

Anmärkning  

5.1 Beslut att ingå samt undertecknande 
av personuppgiftsbiträdesavtal 
inom nämndens område. 

Områdeschef Stab och 
utveckling 
 

Artikel 28  
GDPR 
 

Gäller alla därtill hörande 
justeringar, exempelvis 
godkännande av underleverantör. 
 

5.2 Beslut att ingå samt undertecknande 
av personuppgiftsbiträdesavtal 
som rör flera nämnder. 

Kommundirektör Artikel 28 
GDPR 
 

Gäller kommunövergripande avtal 
som omfattar flera olika nämnder. 
 
Gäller alla därtill hörande 
justeringar, exempelvis 
godkännande av underleverantör. 

5.3 Beslut om avslag eller 
begränsningar gällande de 
registrerades rättigheter. 

Områdeschef Artikel 12-22 
GDPR 
 

Exempelvis avslag på ”rätt till 
tillgång” enligt artikel 15 eller 
avslag på ”rätt till radering” enligt 
artikel 17. 

5.4 Beslut om och genomförande av 
konsekvensbedömning. 

Områdeschef Artikel 35 
GDPR  
 

 

5.5 Beslut om personuppgiftsincident 
ska anmälas till tillsynsmyndighet 
eller ej. 
 

Områdeschef Artikel 33 
GDPR  
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5.6 Beslut om att informera de 
registrerade i samband med 
personuppgiftsincident eller ej. 
 

Områdeschef Artikel 34 
GDPR  

 

  

 Miljöbalken (1998:808) 
 

Nr  Ärende  Delegat  Lagrum/  
författning  

Anmärkning  

Miljöbalken kap 2-6 

6.1 Besluta i tillsynsärende gällande 
tillämpningen av de allmänna 
hänsynsreglerna 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

2 kap. 2-9 § §, 
26 kap. MB 

 

6.2 Besluta om yttrande inom ramen för 
undersökningssamråd vid strategisk 
miljöbedömning 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 
 

6 kap. 6 § MB  

6.3 Besluta om yttrande inom ramen för 
avgränsningssamråd vid strategisk 
miljöbedömning 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 
 

6 kap. 10 § 
MB 

 

6.4 Besluta om yttrande till 
verksamhetsutövare vid 
undersökningssamråd inom ramen 
för undersökning om betydande 
miljöpåverkan 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

6 kap. 24 § 
MB 

 

6.5 Besluta om yttrande till 
verksamhetsutövaren vid 
avgränsningssamråd inom ramen för 
en specifik miljöbedömning 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

6 kap. 30 § 
MB 

 

6.6 Besluta om yttrande vid samråd 
inom ramen för en undersökning om 
betydande miljöpåverkan av plan, 
program eller ändring 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

6 kap. 6 § och 
7 § MB 

 

6.7 Besluta om yttrande över 
miljökonsekvensbeskrivningen i 
samband med att kungörelse sker 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

6 kap. 40 § 
MB 

 

Miljöbalken kap 7-8 och förordning områdesskydd 
6.8 Besluta om dispens angående 

föreskrifter som gäller för områden 
som omfattas av skydd 

Handläggare inriktning 
strandskydd 

7 kap., 7, 11b § 
§ MB 

 

6.9 Besluta i ärenden om tillstånd enligt 
föreskrifter i 
vattenskyddsföreskrifter som 
kommunen har meddelat eller om 
dispens från sådana 
vattenskyddsföreskrifter, om det 
finns särskilda skäl för det 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

7 kap. 22 § 
MB 
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6.10 Beslut om undantag (tillstånd eller 
dispens) från 
vattenskyddsföreskrifter som 
länsstyrelsen har meddelat i den 
mån länsstyrelsen överlåtit sådan 
beslutande rätt på nämnden 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

7 kap. 22 § 
MB 

 

6.11 Besluta i anmälningsärenden om 
åtgärd inom vattenskyddsområde 
som länsstyrelsen överlåtit på 
kommunen 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

7 kap. 22 § 
MB 

 

6.12 Besluta i tillsynsärende angående 
skötsel av jordbruksmark 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 
Handläggare inriktning 
strandskydd 

7, 8 och 12 
kap. MB 

 

6.13 Avge yttrande till länsstyrelsen, 
miljödomstol, miljööverdomstol 
m.fl. i ärende angående dispens från 
andra föreskrifter om områdesskydd 

Handläggare inriktning 
strandskydd 

23 § MB  

5 §  

Förordningen om områdesskydd 
(1998:1252) 
Nationalsparksförordningen 
(1987:938) 

6.14 Avge yttrande till 
skogsvårdsstyrelsen, miljödomstol, 
miljööverdomstol m.fl. i ärende om 
dispens från föreskrifter om 
biotopskydd 

Handläggare inriktning 
strandskydd 

  
 
 
 

6.15 Besluta i tillsynsärende gällande 
områden eller djur- eller växtart 
över vilka kommunen har tillsyn 
enligt 7 kap. MB 

Handläggare inriktning 
strandskydd 

2 kap. 9§ MTF  

6.16 Besluta i ärende angående ansökan 
om dispens från 7 kap.15 § i 
enlighet med 7 kap. 18 b, c §§ MB, 
förutsatt åtgärderna som utförts på 
fastigheten/närområdet fram till 
ansökningsdatum är godkända 
enligt gällande strandskyddsregler. 
 
 
a. Komplementbyggnad eller 
tillbyggnader inom etablerad 
hemfridszon eller tidigare beslutad 
tomtplats 
 
b. Mindre anläggningar, bryggor, 
rensningar, muddringar och 
liknande i vatten 
 
c. Mindre omfattande anläggningar 
och ledningsdragningar, 
servicebyggnader, pumphus, 
elinstallationer och 
friluftsanordningar 
 
d. Ersättningsbyggnader även 
bostadshus om de inte har en större 
påverkan än befintlig byggnad inom 
etablerad hemfridszon eller tidigare 
beslutad tomtplats 

Handläggare med 
inriktning strandskydd 
Bygglovshandläggare 

7 kap 15 § i 
enlighet med 
7 kap 18 b, c 
§§ MB 
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Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd FMH (1998:899) 

6.17 1. Besluta i ärende om tillstånd att 
inrätta avloppsanordning med 
ansluten vattentoalett 
2. Besluta i ärende om tillstånd att 
ansluta vattentoalett till befintliga 
avloppsanordning 
3. Besluta i anmälningsärende för 
andra avlopp än sådana som kräver 
tillstånd 
4. Besluta i ärende om tillstånd eller 
anmälan att inrätta annat slag av 
toalett än vattentoalett 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

13,18,40,42 § 
§  
 
 
 
 
§2 

Förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 
(1998:899) 
 
 
Lokala föreskrifter 

6.18 Besluta i ärende om tillstånd att 
inrätta annan avloppsanordning än 
till vilken vattentoalett är ansluten 
inom vissa delar av kommunen 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

13 §  Förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 
(1998:899) 

6.19 Besluta i anmälningsärenden om 
ändring av avloppsanordning 
 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

14 §  Förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 
(1998:899) 

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

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

17, 18 § §   Förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 
(1998:899) 

6.21 Besluta i anmälningsärenden att få 
inrätta en värmepumpsanläggning 
för utvinning av värme ur mark, 
ytvatten eller grundvatten. 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

17 §  Förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 
(1998:899) 

6.22 Besluta i anmälningsärenden 
angående anordnande av gödselstad 
eller annan upplagsplats för 
djurspillning inom område med 
detaljplan, eller annat tätbebyggt 
område. 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 37, 42 § § Förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 
(1998:899) 

6.23 Beslut i ärende om tillstånd eller 
anmälan för att sprida naturligt 
gödsel, slam eller annan orenlighet 
inom eller intill område med 
detaljplan.  

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

9 kap. 12 § 
MB 
 
40§  

 
 
Förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 
(1998:899) 

6.24 Besluta i ärende om tillstånd eller 
anmälan till upplag eller annan 
verksamhet där tillstånd eller 
anmälan krävs. 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

9 kap. 12 § 
MB 
 
40§  

 
 
Förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 
(1998:899) 

6.25 Besluta i anmälningsärenden vid 
ändring av en anmälningspliktig 
verksamhet, om ändringen har 
betydelse från störningssynpunkt  

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

1 kap. 11 § 
MB 

Miljöprövnings-förordning 
(2013:251) 

6.26 Besluta i ärenden om att driva eller 
arrangera verksamhet enligt 38 § I 
FMH angående: 
1.  Lokaler där allmänheten 
yrkesmässigt erbjuds hygienisk 
behandling som innebär risk för 
blodsmitta eller annan smitta 
 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

38 §  Förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 
(1998:899) 
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2.  Lokaler för undervisning, vård 
eller annat omhändertagande 
 
3.  Besluta i andra 
anmälningsärenden än ovanstående 
angående hälsoskyddet 
 

9 och 26 kap Miljöbalken och Miljöprövningsförordningen MF (2013:251) 

6.27 Besluta om yttrande till länsstyrelse 
eller mark- och miljödomstol 
angående behov av att komplettera 
en ansökan vid prövning av ansökan 
om miljöfarlig verksamhet 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 
Handläggare inriktning 
strandskydd 

9 kap. 6 § MB, 
19 kap 4 §MB 
22 kap 4 och 
10§§ MB 

 

6.28 Besluta om att ett tillstånd för 
miljöfarlig verksamhet ska gälla 
även om det överklagas. 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

19 kap. 5 § 
MB 
22 kap. 28 § 
MB. 26 kap 
26§ MB 

 

6.29 Besluta i anmälningsärenden om att 
få bedriva anläggning/verksamhet 
med stadigvarande djurhållning med 
mer än 100 djurenheter. 
(verksamhetskod 1.20) 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

9 kap. 6 § MB 
 
2 kap. 3 §  

 
 
Miljöprövningsförordning 
(2013:251) 

6.30 Besluta i anmälningsärenden 
angående uppodling av annan mark 
än jordbruksmark för produktion av 
foder, livsmedel eller annan 
liknande jordbruksproduktion 
(verksamhetskod 1.30) 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

9 kap. 6§ MB 
2kap. 4 §  

 
 
Miljöprövningsförordning 
(2013:251) 

6.31 Besluta i ärenden angående att lagra 
icke-farligt avfall som en del av att 
samla in det, om mängden avfall vid 
något tillfälle är  
1. mer än 10 ton men högst 30 000 
ton och avfallet ska användas för 
byggnads- eller 
anläggningsändamål, eller  
2. mer än 10 ton men högst 10 000 
ton annat icke-farligt avfall i andra 
fall. (verksamhetskod 90.40) 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

9 kap. 6§ MB 
29kap. 49§  

 
 
Miljöprövningsförordning 
(2013:251) 

6.32 Besluta i anmälningsärenden 
angående att återvinna icke farligt 
avfall för anläggningsändamål på ett 
sätt som kan förorena mark, 
vattenområde eller grundvatten, om 
föroreningsrisken är ringa  

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

9 kap. 6§ MB  
29 kap 35§  

 
 
Miljöprövningsförordning 
(2013:251) 

6.33 Besluta i anmälningsärenden 
angående att avvattna icke farligt 
eller farligt avfall, om mängden 
avfall som behandlas är högst 2 000 
ton per  

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

9 kap. 6§ MB  
29 kap 39§  

 
 
Miljöprövningsförordning 
(2013:251) 

6.34 Besluta att anmälningspliktig 
verksamhet inte får påbörjas vid 
sexveckorsfristens utgång utan först 
när nämndens beslut meddelas 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

9 kap. 6c § MB  
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6.35 Besluta om underrättelse till den 
som gjort anmälan om att ärendet 
inte kommer att leda till någon 
åtgärd från myndighetens sida. 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

27 §  Förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 

6.36 Besluta i ärende om tillstånd att 
inrätta grundvattentäkt inom område 
där knapphet på sött grundvatten 
råder eller befaras uppkomma 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

9 kap. 10 § 
MB 

 

6.37 Besluta i ärende om tillstånd att 
inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser hålla 
 
1. nötkreatur, häst, get, får eller svin 
 
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är 
sällskapsdjur 
 
3. orm 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

9 kap. 11§ MB 
39 §  
 
 
 

 
 
Förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 
 
 
Lokala föreskrifter 

6.38 Besluta i ärende om dispens från 
förbud som gäller enligt lokala 
föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön, om 
det finns särskilda skäl eller det är 
uppenbart att risk för olägenhet från 
miljö- och hälsoskyddssynpunkt 
inte föreligger 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

40 & 42 §§   
 
 
 

Förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 
(1998:899) 
 
 
Lokala föreskrifter 

6.39 Besluta om föreskrifter om 
begränsningar av eller villkor för 
utövande av gatumusik på viss 
offentlig plats om det behövs för att 
hindra att olägenheter för 
människors hälsa uppkommer 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

40 §  Förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 
(1998:899) 

6.40 Besluta i tillsynsärende om åtgärder 
för bekämpning av ohyra och andra 
skadedjur 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

9 kap. 9 § MB  
34 §  

Förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 
(1998:899) 

6.41 Underrätta smittskyddsläkare om 
iakttagelser som kan vara av 
betydelse för smittskyddet för 
människor 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

9 kap. 14 § 
MB 

 

6.42 Besluta om, för att förhindra 
spridning av sjukdom låta förstöra 
föremål av personlig natur eller låta 
avliva sällskapsdjur som innehas av 
privatpersoner 

Områdeschef Miljö 9 kap. 15 § 
MB 

 

6.43 Besluta om förbud mot bad på viss 
plats 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

26 kap. 9 § 
MB 
 

Statens Naturvårdsverks 
föreskrifter om strandbadvatten 
(1996:6) 
Socialstyrelsens allmänna råd om 
bassängbad (2004:7) 

6.44 Besluta om förbud mot eller villkor 
för användning av dricksvatten från 
enskild vattentäkt 

Områdeschef Miljö 26 kap. 9 § 
MB 
 

 

6.45 Besluta i tillsynsärenden angående 
avloppsanordningar dimensionerade 
för högst 25 personekvivalenter 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

9 kap. 7 § MB 
och 12-16 och 
18 § §  

Förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 
(1998:899) 
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6.46 Besluta i tillsynsärenden angående  
miljöfarlig verksamhet som i 
bilagan till förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd har beteckningen A, B, 
C eller miljöfarlig verksamhet i 
övrigt 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

9 kap. MB  
 

Förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 
(1998:899) 
 
Miljöprövningsförordningen 

6.47 Besluta om att bevilja anstånd när 
det gäller inlämnande av 
miljörapport i högst en månad med 
grund delen och 
emissionsdeklarationen och tre 
månader med textdelen, om det 
finns särskilda skäl 

Områdeschef Miljö 6 § NFS  Naturvårdsverkets föreskrifter 
om miljörapport för 
tillståndspliktiga miljöfarliga 
verksamheter (2016:8) 

6.48 Besluta om föreläggande om 
avhjälpande av brist i statusrapport 
som inlämnats enligt 1 kap. 24 § 
Industriutsläppsförordningen och 
inte uppfyller kraven enligt 1 kap. 
23 § samma förordning 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

1 kap. 25 §  Industriutsläppsförordningen 
(2013:250) 

6.49 Besluta om yttrande till 
länsstyrelsen i anmälningsärende 
angående mindre ändring av 
tillståndspliktig miljöfarlig 
verksamhet 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

22 och 26 §§     
 
1 kap. 11 §  

Förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 
(1998:899) 
 
Miljöprövningsförordningen  
(2013:251) 

10 - 11 kap Miljöbalken 

6.50 Besluta i tillsynsärende om ansvar 
för verksamhetsutövare eller den 
som annars är efterbehandlings-
ansvarig att utföra och bekosta 
efterbehandlingsåtgärder. 

Områdeschef Miljö 10 kap. 2-4 §§ 
MB 

 

6.51 Besluta i tillsynsärende angående 
avhjälpande av föroreningsskada 
eller av allvarlig miljöskada. 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

10 kap. 12, 14 
§ § MB 
28 § FMH 
 
18-21 § §  
2 kap. 31 §  

 
 
 
Förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 
(1998:899) 
 
Förordningen om allvarliga 
miljöskador (2007:667) 
Miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

6.52 Besluta i anmälning- och 
tillsynsärende angående vidtagande 
av åtgärder inom förorenade 
områden  

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

10 kap MB 
28 § FMH 

 
 
Förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 
(1998:899) 

6.53 Besluta i tillsynsärende angående 
vattenverksamhet. 

Områdeschef Miljö 
 

26 kap 1 § MB  

6.54 Besluta om yttrande till 
Länsstyrelsen i anmälningsärenden 
för vattenverksamhet eller till 
Länsstyrelsen i ärende angående 
tillstånd till markavvattning 

Områdeschef Miljö 
 
Handläggare inriktning 
strandskydd 

11 kap. 9 och 
13 § § MB 
21, 22 § §  

 
 
Förordning om vattenverksamhet 
(1998:1388) 
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6.55 Besluta om undantag gällande 
spridning av stallgödsel 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

36 §  Statens jordbruksverks 
föreskrifter om miljöhänsyn i 
jordbruket vad avser växtnäring 
(2004:62) 
 
 
 
 

12 kap Miljöbalken 

6.56 Besluta i tillsynsärende angående 
vilthägn eller stängsel 
genombrott/dikes-genombrott, dock 
inte om beslutet innebär att 
pågående markanvändning avsevärt 
försvåras 

Områdeschef Miljö 
 

12 kap. 11 § 
MB 
26 kap. 11 § 
MB 
31 kap. 11 § 
MB 
 

 

6.57 Beslut i ärenden gällande 
miljöhänsyn i jordbruket  

Områdeschef Miljö 
 

12 kap. 10 §  Förordningen om miljöhänsyn i 
jordbruket (1998:915) 

6.58 Besluta i tillsynsärende angående 
verksamhet eller åtgärd som kan 
väsentligt ändra eller skada 
naturmiljön, dock inte om beslutet 
innebär att pågående 
markanvändning avsevärt försvåras 
(anm. tillsynsärenden angående 
skötsel av jordbruksmark; se under 
rubriken Naturvård/tillsynsärenden) 

Områdeschef Miljö 
 

12 kap. 6 § 
MB 
31 kap. 4 § 7 p 
MB 
31 kap. 7 § 
MB 
 
 

 

6.59 Besluta om yttrande till 
länsstyrelsen i ärende om dispens 
för djurhållning och 
gödselhantering 

Områdeschef Miljö 
 

12 kap. 9 §   
 

Förordningen om miljöhänsyn i 
jordbruket (1998:915) 

6.60 Besluta om yttrande till 
länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen i 
ärende angående anmälan för 
samråd för verksamhet/åtgärd som 
väsentligt kan komma att ändra eller 
skada naturmiljön 

Områdeschef Miljö 
 
Handläggare inriktning 
strandskydd 

12 kap. 6 §   Förordningen om anmälan för 
samråd (1998:904) 

14-15 kap Miljöbalken 

6.61 Besluta i ärende om tillstånd eller 
anmälan för yrkesmässig 
användning av växtskyddsmedel 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 
 

2 kap 40-41 §§  Förordning om bekämpnings-
medel (2014:425) 

6.62 Beslut i ärende om undantag från 
informationsplikten för den som 
avser att sprida biocidprodukter på 
en plats som allmänheten har 
tillträde till 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 
 

4 kap 4 §  
 

Förordningen om 
bekämpningsmedel 
(2014:425) 

6.63 Besluta om yttrande i ärende om 
dispens från förbud att sprida 
bekämpningsmedel över skogsmark 
eller behandla enskilda trädstammar 

Områdeschef Miljö 14 kap. 9 § 
MB 

 

6.64 Besluta i ärenden om dispens för 
spridning av växtskyddsmedel på 
ängs- och betesmarker 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 
 

2 kap. 39 §  
 

Förordningen om 
bekämpningsmedel 
(2014:425) 



   
 

Sidan 24 av 41  

6.65 Besluta i anmälningsärende om 
anläggningar som innehåller 
fluorerade växthusgaser  

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 
 

 Förordning om fluorerade 
växthusgaser (2016:1128) 

6.66 Beslut i ärenden om information om 
spridning av biocider 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

4 kap 1-3 §§  Föreskrift om spridning av vissa 
biocidprodukter (2015:3) 

6.67 Besluta i ärenden om information 
vid installation av cisterner eller  
besluta i ärenden om information 
vid installation samt förvaring och 
hantering av mer än 150 liter 
brandfarlig vätska eller spillolja i 
lösa behållare inom 
vattenskyddsområde. 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 
 

3 kap Naturvårdsverkets föreskrifter 
om skydd mot mark- och 
vattenförorening vid hantering av 
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (2021:10) 

6.68 Besluta i tillsynsärende om 
spridning av växtskyddsmedel 
 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 
 

14 kap.  Naturvårdsverkets föreskrifter 
om spridning och viss övrig 
hantering av växtskyddsmedel 
(2015:2) 

6.69 Besluta om tillstånd att 
yrkesmässigt använda 
växtskyddsmedel utomhus inom de 
delar av ett vattenskyddsområde 
som betecknas som vattentäktzon, 
primär (inre) skyddszon och 
sekundär (yttre) skyddszon, eller 
inom hela vattenskyddsområdet när 
zonindelning saknas 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 
 

14 kap.    
6 kap. 1§ 

Naturvårdsverkets föreskrifter 
om spridning och viss övrig 
hantering av växtskyddsmedel 
(2015:2) 

6.70 Beslut i anledning av underrättelse 
enligt 9 kap. 1 § NFS 2015:2.  

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 
 

14 kap.    
9 kap. 1§ 

Naturvårdsverkets föreskrifter 
om spridning och viss övrig 
hantering av växtskyddsmedel 
(2015:2) 

6.71 Besluta i tillsynsärende om skydd 
mot mark- och vattenförorening vid 
hantering av brandfarliga vätskor 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 
 

 Naturvårdsverkets föreskrifter 
om skydd mot mark- och 
vattenförorening vid hantering av 
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (2021:10) 

6.72 Besluta i tillsynsärende om 
anläggningar som innehåller 
fluorerade växthusgaser och 
ozonnedbrytande ämnen 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 
 

 Förordningen om fluorerade 
växthusgaser (2016:1128) 
 
Förordningen om 
ozonnedbrytande ämnen 
(2016:1129) 

6.73 Besluta i ärende om anmälan om 
åtgärd för att avlägsna PCB-
produkter i byggnader och 
anläggningar  

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 
 

18 §  Förordningen om PCB mm. 
(2007:19) 

6.74 Besluta i tillsynsärenden angående 
kemiska produkter och biotekniska 
organismer i övrigt där nämnden 
ansvarar för tillsynen 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 
 

  

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

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 
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6.76 Besluta i ärenden om åtgärder 
avseende kosmetiska produkter 
enligt artiklarna 24, 25.1, 25.5  
första stycket, 26, 27.1 och 27.5 i 
förordning (EG) 1223/2009 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 
 

2 kap. 34 § 
MTSF 

 

6.77 Beslut i ärenden och om 
föreläggande eller förbud enligt de 
EU-förordningar som anges i 26 
kap. 30§ 

Områdeschef Miljö 26 kap. 30§ 
MB och där 
angivna 
förordningar 

 

6.78 Besluta ansöka om verkställighet 
vid Kronofogdemyndigheten inom 
kontroll nämnden  

Områdeschef Miljö 26 kap. 30 § 
MB 

 

6.79 Besluta om ärende om anmälan för 
kompostering eller annan 
återvinning/annat bortskaffande om 
annat avfall än trädgårdsavfall 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

15 kap. MB Avfallsförordningen (2020:614) 

6.80 Besluta om dispens eller undantag i 
övrigt från bestämmelserna i 
avfallsförordningen 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

15 kap. MB Avfallsförordningen (2020:614) 

6.81 Besluta om att kräva in uppgifter Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

15 kap. 25 § 
MB 

Förordning om 
avfallsförbränning (2013:253)  
Avfallsförordningen (2020:614) 

6.82 Besluta i tillsynsärende om 
kompostering, nedgrävning, annat 
återvinnande eller bortskaffande av 
hushållsavfall på fastighet 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

15 kap. 25 MB Avfallsförordningen (2020:614) 

6.83 Besluta i ärenden om dispens från 
utsorteringskraven avseende bygg- 
och rivningsavfall i 
avfallsförordningen 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

3 kap 15 § MB Avfallsförordningen (2020:614) 

6.84 Besluta i tillsynsärende om 
dumpning av avfall 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

15 kap. 29 §§ 
MB 

 

6.85 Besluta i tillsynsärende om förbud 
mot nedskräpning 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

15 kap. 26 § 
MB 

 

6.86 Besluta om att avge yttrande till 
länsstyrelsen i ärenden om tillstånd 
till yrkesmässig transport av avfall 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 Avfallsförordningen (2020:614)  

6.87 Besluta om avge yttrande till 
länsstyrelsen i ärende om anmälan 
om transport av avfall 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 Avfallsförordningen (2020:614) 

6.88 Besluta om att avge yttrande till 
länsstyrelsen i ärende om anmälan 
om yrkesmässigt insamlande  

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 Avfallsförordningen (2020:614)  

22 -30 kap Miljöbalken 

6.89 Besluta om villkor av mindre 
betydelse som miljödomstol i beslut 
om tillstånd överlåtit åt 
tillsynsmyndigheten att fastställa 

Områdeschef Miljö 22 kap. 25 § 
tredje stycket 
MB 

 

6.90 Beslut om att återkalla tillstånd, när 
verksamheten slutligt har upphört 

Områdeschef Miljö 24 kap. 3 § 
MB 
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eller nytt tillstånd ersätter tidigare 
tillstånd 

6.91 Besluta om att vid ansökan från 
tillståndshavaren, upphäva eller 
ändra bestämmelser och villkor i ett 
tillståndsbeslut 

Områdeschef Miljö 
 

24 kap. 8 § 
MB 

 

6.92 Besluta om överlämnande av ärende 
för åtalsprövning i sådana fall där 
lagstiftningen anger att det finns 
misstanke om brott. 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 
Handläggare inriktning 
strandskydd 

26 kap. 2 § 
MB 

 

6.93 Besluta att meddela föreläggande 
och förbud utan vite 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 
 
Handläggare inriktning 
strandskydd 

26 kap. 9 § och 
19§ MB 

 

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

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 
 
Handläggare inriktning 
strandskydd 

26 kap. 13 § 
MB 

 

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

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 
 
Handläggare inriktning 
strandskydd 

26 kap. 15 § 
MB 

 

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

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 
 

26 kap. 19 § 
tredje stycket 
MB 

 

6.97 Besluta att förelägga den som 
bedriver miljöfarlig verksamhet att 
avge miljörapport 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 
 

26 kap. 20 § 
MB 

 

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

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör  
 
Handläggare inriktning 
strandskydd 
 

26 kap. 21 § 
MB 

 

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

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör  
 
Handläggare inriktning 
strandskydd 
 

26 kap. 22 § 
MB 

 

6.100 Besluta att föreskriva att 
undersökning av verksamhet och 
dess verkningar i stället skall 
utföras av någon annan och att utse 
någon att göra sådan undersökning 

Områdeschef Miljö 
 

26 kap. 22 § 
första stycket 
MB 
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(om kostnaden för undersökningen 
inte överstiger 50 000 kr) 

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

Områdeschef Miljö 
 

26 kap. 22 § 
tredje stycket 
MB 

 

6.102 Besluta i tillsynsärende att beslut 
ska gälla omedelbart även om det 
överklagas. 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör  
 
Handläggare inriktning 
strandskydd 
 

26 kap 26 § 
MB 

 

6.103 Besluta om att begära hjälp av 
polismyndigheten för att få tillträde 
till fastigheter, byggnader, andra 
anläggningar samt transportmedel 
och att där utföra undersökningar 
och andra åtgärder för att 
myndighetens uppgifter ska kunna 
utföras 

Områdeschef Miljö 
Områdeschef Bygg 
 
Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

28 kap. 1 och 8 
§§ MB 

 

 
 
 

  Förordning om medelstora 
förbränningsanläggningar (2018:471) 

 
Nr  Ärende  Delegat  Lagrum/  

författning  
Anmärkning  

7.1 Beslut om att förlägga 
verksamhetsutövaren att avhjälpa 
brister  

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 
20 § 

 

7.2 Besluta i ärende om dispens från 
kravet på mätning av koldioxid 

Områdeschef Miljö 47 §  

7.3 Besluta i ärende med anledning av 
kravet på verksamhetsutövarens 
information 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

55 §  

7.4 Besluta om att förelägga 
verksamhetsutövaren att lämna in 
handling eller uppgift som 
dokumenterats med stöd av 56 § FMF 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör  

57 §  
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 Lagen om foder och animaliska 
biprodukter (2006:805) 

Nr  Ärende  Delegat  Lagrum/  
författning  

Anmärkning  

8.1 Beslut att meddela förelägganden och 
förbud utan vite som behövs för 
efterlevnad 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 av EU och 
EG-bestämmelserna 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 
Livsmedelsinspektör 

23 § LFAB  
12 § FFAB 

 

8.2 Besluta att ta hand om en vara samt 
om förutsättningarna föreligger varan 
på ägarens bekostnad, om varans 
värde kan antas understiga 50 000 kr 

Områdeschef Miljö 25 § LFAB  

8.3 Besluta om att begära hjälp av 
polismyndigheten för utövande av 
kontrollen eller verkställighet av 
beslut, om förutsättningar för sådan 
föreligger 

Områdeschef Miljö 
Livsmedelsinspektör 

27 § LFAB  

8.4 Godkännande av plats för 
nedgrävning av självdött/avlivat 
hästdjur enligt  

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 Förordningen om foder och 
animaliska biprodukter 
(2006:814) 
 

8.5 Besluta om sanktionsavgift ska 
betalas av den som påbörjar en 
verksamhet som är 
registreringspliktig utan att någon 
anmälan om registrering har gjorts, 
eller brister när det gäller att uppfylla 
krav på journalföring eller annan 
dokumentation 

Områdeschef Miljö 30 a § LFAB 
 
22c- 22d § 

 
 
Förordningen om foder och 
animaliska biprodukter 
(2006:814) 
 

8.6 Besluta om risk- och 
erfarenhetsklassificering av 
foderföretagare och företagare som 
befattar sig med animaliska 
biprodukter 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 
Livsmedelsinspektör 

3-6 §§ FAOKF Förordning om avgifter för 
offentlig kontroll av foder och 
animaliska biprodukter 
(2016:1165) 

     

 Livsmedelslagen (2006:804) 
 

Nr  Ärende  Delegat  Lagrum/  
författning  

Anmärkning  

9.1 Besluta att meddela föreläggande och 
förbud utan vite som behövs för 
efterlevnaden av livsmedelslagen, 
lagen om animaliska biprodukter och 
de föreskrifter som meddelats med 

Livsmedelsinspektör 22 § LL  
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stöd av lagarna, de EU och EG-
bestämmelser som kompletteras av 
lagen samt de beslut som meddelats 
med stöd EU och EG-bestämmelser 
 

9.2 Beslut avseende registrering av 
livsmedelsanläggning eller 
anläggning som omfattas av krav på 
registrering enligt regelverket om 
material i kontakt med livsmedel 

Livsmedelsinspektör 23 §  Livsmedelsförordningen 
(2016:813) 

9.3 Besluta att ta hand om vara samt – 
om förutsättningarna för det 
föreligger – att låta förstöra varan på 
ägarens bekostnad, om varans värde 
kan antas understiga 50000 kr  

Områdeschef Miljö 24 § första och 
andra styckena 
LL 
34 §  

 
 
Livsmedelsförordningen 
(2016:813) 

9.4 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 föreskrifterna meddelade med 
stöd av 6 § LL  

Områdeschef Miljö 24 § tredje 
stycket LL  
34 §  

 
 
Livsmedelsförordningen 
(2016:813) 

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

Områdeschef Miljö 27 § LL  

9.6 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-bestämmelser. 

Områdeschef Miljö 26 § LL  

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

Livsmedelsinspektör F2017/625 Art 
138 2c 

 

9.8 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 

Livsmedelsinspektör F2017/625 Art 
138 2 d 

 

9.9 Besluta att aktören ska öka 
egenkontrollens frekvens 

Livsmedelsinspektör F2017/625 Art 
138 2e 

 

9.10 Besluta att varor dras tillbaka, 
återkallas, bortskaffas och destrueras, 
och i tillämpliga fall tillåta varorna 

Livsmedelsinspektör F2017/625 Art 
138 2 g 
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används för andra ändamål än de som 
de ursprungligen var avsedda för 

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

Områdeschef Miljö F2017/625 Art 
138 2 h 

 

9.12 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 
 

Områdeschef Miljö F2017/625 Art 
138 2 i 

 

Livsmedelsförordningen (2016:813) 

9.13 Besluta om skyldighet för den som är 
sysselsatt i livsmedelsverksamhet att 
genomgå läkarundersökning om det 
behövs av livsmedelshygieniska skäl 

Områdeschef Miljö 8 § LF  

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2017:2) 
9.14 Besluta om att fastställande av 

kontrollprogram för faroanalys enligt 
2 c § samt undersökningsprogram 
och dess parametrar, 
provtagningspunkter och frekvens av 
normal respektive utvidgad 
undersökning 

Livsmedelsinspektör 12 § SLVFS 
2001:30 
omtryck 
LIVSFS 
2017:2 

 

     

 Strålskyddslagen (2018:396) 
Nr  Ärende  Delegat  Lagrum/  

författning  
Anmärkning  

10.1 Begära upplysningar eller handlingar 
som behövs för sådan tillsyn enligt 
strålskyddslagen som nämnden 
ansvarar över 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

8 kap. 4 § SSL 
8 kap. 5 § SSF 

 
Strålskyddsförordningen 
(2018:506) 

10.2 Besluta i anmälningsärende gällande 
yrkesmässig verksamhet för 
kosmetiskt solarium 
 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

8 kap.4,6 §§ 
SSL 
8 kap. 5§ SSF  
 
10 §  

Strålskyddsförordningen 
(2018:506) 
 
Föreskrifter om solarier och 
artificiella solningsanläggningar 
(2012:5) 

10.3 Besluta i tillsynsärende Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

8 kap. 4, 6 §§ 
SSL 
8 kap. 5§ SSF   

Strålskyddsförordningen 
(2018:506) 
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10.4 Besluta om att omhänderta ett 
radioaktivt material eller en teknisk 
anordning som innehåller ett 
radioaktivt ämne eller som kan alstra 
strålning 

Områdeschef Miljö 8 kap. 8 § SSL  

10.5 Beslut om att delegationsbeslut inte 
ska gälla omedelbart 

Miljö- och 
hälsoskyddschef 

8 kap. 3 §§ 
SSL 

 

     

 

 Lag om tobak och liknande produkter 
(2018:2088) 

Nr  Ärende  Delegat  Lagrum/  
författning  

Anmärkning  

11.1 Beslut att bevilja eller avslå 
tillfälligt försäljningstillstånd för 
tobaksförsäljning, detalj- 
distans- partihandel 

Alkohol- och 
tobakshandläggare 

5 kap 3 § 
LTLP 

 

11.2 Besluta att inte lämna ut 
uppgifter i allmän handling eller 
att uppställa villkor för 
uppgiftens utlämnande 

Områdeschef Miljö 30 kap. 20 §  Offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) 

11.3 Beslut efter ansökan från 
konkursbo att ta över driften av 
verksamheten 

Alkohol- och 
tobakshandläggare 

5 kap 9 § 
LTLP 

Ansökan ska behandlas med förtur 

11.4 Beslut att inleda tillsynsärende  Alkohol- och 
tobakshandläggare 

7 kap 3-4 § § 
LTLP 

 

11.5 Beslut att meddela föreläggande 
eller förbud gällande 
tobaksvaror och örtprodukter för 
rökning 

Alkohol- och 
tobakshandläggare 

7 kap 9 § 
LTLP 

Gäller inte i de fall som avses i 6 kap 39 § 
KL 

11.6 Beslut att återkalla tillstånd på 
egen begäran som inte längre 
nyttjas eller upphörande av 
verksamhet 

Alkohol- och 
tobakshandläggare  

7 kap 10 § 1p 
LTLP 

 

11.7 Avskriva ärendet om 
försäljningstillstånd om ärendet 
inte är komplett 

Alkohol- och 
tobakshandläggare 
 

5 kap 3 § 
LTLP 

 

11.8 Avskriva ärendet om 
försäljningstillstånd om 
betalning av avgift för ansökan 
inte inkommit 

Administratör   

11.9 Beslut att meddela föreläggande 
eller förbud gällande e-cigaretter 
och påfyllningsbehållare 

Alkohol- och 
tobakshandläggare 

7 kap 12, 13 
§ § LTLP 

Gäller inte i de fall som avses i 6 kap 39 § 
KL 
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11.10 Beslut att avsluta tillsynsärende 
utan åtgärd 

Alkohol- och 
tobakshandläggare 

7 kap 3-4  §§ 
LTLP 

 

11.12 Beslut om föreläggande och 
förbud som behövs för att lagen 
eller föreskrift som meddelats 
med stöd av lagen följs gällande 
rökfria miljöer 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör  

6 kap. 2 § 
och 7 kap. 3, 
9, 12 §§  

 

 
 

 Alkohollagen (2010:1622) 
Nr  Ärende  Delegat  Lagrum/  

författning  
Anmärkning  

 Stadigvarande tillstånd 
12.1 Beslut om godkännande av 

serveringslokal vid catering 
Alkohol- och 
tobakshandläggare 

8 kap 4 § AL  

12.2 Beslut om ändringar i tillstånd 
(t ex alkoholdryck, utökad 
serveringsyta, serveringstid) 

Alkohol- och 
tobakshandläggare  

8 kap 2, 14, 19 
§ § AL 

 

12.3 Beslut om godkännande av ändringar 
i ägarförhållande med samma 
juridiska person, bolagsändring 

Alkohol- och 
tobakshandläggare  

9 kap 11 § AL  

12.4 Beslut om servering i gemensamt 
serveringsutrymme 

Alkohol- och 
tobakshandläggare 

8 kap 14 § AL  

Tillfälliga serveringstillstånd 

12.5 Beslut om servering till allmänheten  Alkohol- och 
tobakshandläggare  

8 kap 2 § AL  
 

12.6 Beslut om servering till slutna 
sällskap 
 

Alkohol- och 
tobakshandläggare  

8 kap 2 § AL  

12.7 Beslut om servering i gemensamt 
serveringsutrymme 
 

Alkohol- och 
tobakshandläggare  

8 kap 14 § AL  

12.8 Beslut om servering i paus Alkohol- och 
tobakshandläggare 

8 kap 2, 15 § § 
AL 

 

12.9 Beslut om provsmakning vid 
arrangemang 
 

Alkohol- och 
tobakshandläggare  

8 kap 6 § AL  

12.10 Beslut om tillstånd för servering för 
konkursbo 
 

Alkohol- och 
tobakshandläggare  

9 kap 12 § AL Ansökan ska behandlas med 
förtur 

Övriga alkoholärenden 
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12.11 Besluta att inleda och avsluta 
tillsynsärende utan åtgärd 

Alkohol- och 
tobakshandläggare  

9 kap 2, 3 §§ 
AL 

 
 

12.12 Besluta i ärende om erinran Alkohol- och 
tobakshandläggare 

9 kap 17 § AL  

12.13 Besluta om återkallelse av tillstånd 
på tillståndshavarens egen begäran 
eller upphörande av verksamhet 

Alkohol- och 
tobakshandläggare 

9 kap 18 § 1p 
AL 

 

12.14 Beslut om att avskriva ärendet när 
betalning av avgiften för ansökan 
inte inkommit 

Administratör   

12.15 Besluta om att avskriva ärendet när 
ansökan inte är komplett 

Alkohol- och 
tobakshandläggare 

8 kap 2 § AL  

12.16 Besluta om att avskriva ärende då 
sökanden återtagit ansökan eller då 
sökanden upphört som rättsobjekt 

Alkohol- och 
tobakshandläggare 

8 kap 1, 2, 4, 
6, 7 §§ AL 

 

12.17 Besluta om förbud eller inskränkning 
av viss försäljning av alkoholdrycker 
för visst tillfälle 

Alkohol- och 
tobakshandläggare  
 

3 kap 10 § AL  

12.18 Besluta om att förlänga 
handläggningstiden av 
serveringstillstånd med högst fyra 
månader 
 

Alkohol- och 
tobakshandläggare  
 

Alkoholför-
ordningen 
2010:1636 5§ 

 

 Lag om tobaksfria nikotinprodukter 
(2022:1257) 

Nr  Ärende  Delegat  Lagrum/  
författning  

Anmärkning  

13.1 Besluta om att inleda och besluta i 
tillsynsärende 

Alkohol- och 
tobakshandläggare  
 

24,28 § § LTN  

13.2 Besluta om förelägganden  Alkohol- och 
tobakshandläggare  
 

24, 28 § § LTN  

13.3 Beslut om återkallelse av 
försäljningstillstånd på 
tillståndshavarens egen begäran eller 
vid upphörande av verksamhet 

Alkohol- och 
tobakshandläggare  
 

28 § LNT  

     

 

 Spellag (2018:1138) 
Nr  Ärende  Delegat  Lagrum/  

författning  
Anmärkning  

14.1 Beslut om yttrande angående 
automatspel 

Alkohol- och 
tobakshandläggare  

9 kap 3 § 
Spellag 
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14.2 Beslut om yttrande gällande 
restaurangkasinospel 

Alkohol- och 
tobakshandläggare  
 

9 kap 2 § 
Spellag 
 

 

14.3 Beslut om yttrande angående 
värdeautomatspel 

Alkohol- och 
tobakshandläggare  
 

5 kap § 7 
Spellag 
 

 

     

 

 Lag om skydd mot internationellt hot 
mot människors hälsa (2006:1570) 

Nr  Ärende  Delegat  Lagrum/  
författning  

Anmärkning  

15.1 Besluta om åtgärder till skydd för 
människors hälsa i fråga om 
transportmedel, bagage och annat 
gods samt djur 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

4 § LSI  

15.2 Besluta att vidta åtgärder mot fartyg 
som krävs för att skydda människors 
hälsa 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

17 § LSI  

15.3 Besluta om att undersök fartyg i hamn 
enligt vad som avses i 22 § 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

23 § LSI  

15.4 Besluta om de åtgärder som behövs 
för att i hamnen utrota insekter, råttor 
och andra djur som vanligen är bärare 
av smittämnen som utgör en hälsorisk 
för människor och för att skydda 
hamnens anläggningar mot sådana 
djur 

Områdeschef Miljö 22 § LSI  

15.5 Beslut om utfärdande av intyg 
gällande åtgärder som är utförda till 
skydd för människors hälsa  

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

24 § LSI  

15.6 Besluta om att begära handräckning 
av polismyndigheten 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

28 § LSI  

     

 Lag om sprängämnesprekursorer 
(2014:799) 

 
Nr  Ärende  Delegat  Lagrum/  

författning  
Anmärkning  
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16.1 Begära att få de upplysningar och 
handlingar som behövs för tillsynen, 
samt få tillträde till lokaler där den 
ekonomiska aktören bedriver sin 
verksamhet 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

7 § LSP  

16.2 Besluta om föreläggande Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

8 § LSP  

     

 
 

 Plan- och bygglag (2010:900) 
Nr  Ärende  Delegat   Lagrum/  

författning  
Anmärkning  

9 kap. 30-32 §§ Beslut om bygglov  
17.1 Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus 

utanför område med 
detaljplan, inom ramen för de villkor 
som bestämts i bindande 
förhandsbesked 

Bygglovhandläggare 
Bygglovarkitekt 
Byggnadsinspektör 

 PBL 9 kap. 2 § 
första stycket 1 
och 2 

 

17.2 Nybyggnad av en- eller 
tvåbostadshus, utanför område med 
detaljplan där tomt redan är bebyggd 
med bostadshus.  

Bygglovhandläggare 
Bygglovarkitekt 
Byggnadsinspektör 

 PBL 9 kap. 2 § 
första stycket 1 
och 2 

 

17.3 Nybyggnad eller tillbyggnad inom 
detaljplan för handel, kontor, 
hantverk eller industri 

Bygglovhandläggare 
Bygglovarkitekt 
Byggnadsinspektör 

 PBL 9 kap. 2 § 
första stycket 1 
och 2 

 

17.4 Nybyggnad inom detaljplan av: 
- enbostadshus 
- tvåbostadshus 
 -Rad- eller 
kedjehusbebyggelse max 8 lägenheter 
- Flerbostadshus max 8 lägenheter 
 

Bygglovhandläggare 
Bygglovarkitekt 
Byggnadsinspektör 

 PBL 9 kap. 2 § 
första stycket 1 
och 2 

 

17.5 Tillbyggnad av  
- enbostadshus 
- tvåbostadshus 
-flerbostadshus 
 -rad- eller kedjehus 

Bygglovhandläggare  
Bygglovarkitekt 
Byggnadsinspektör 

 PBL 9 kap. 2 § 
första stycket 1 
och 2 

 

17.6 Ny- eller tillbyggnad av 
komplementbyggnad 

Bygglovhandläggare 
Bygglovarkitekt 
Byggnadsinspektör 

 PBL 9 kap. 2 § 
första stycket 1 
och 2 

 

17.7 Ny- eller tillbyggnad av 
transformatorstation, 
avloppspumpstation 
eller därmed jämförliga 
byggnader 

Bygglovhandläggare 
Bygglovarkitekt 
Byggnadsinspektör 

 PBL 9 kap. 2 § 
första stycket 1 
och 2 

 

17.8 Ta i anspråk eller inreda byggnad 
helt eller delvis för väsentligen annat 
ändamål. 
 

Bygglovhandläggare 
Bygglovarkitekt 
Byggnadsinspektör 

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

Bygglovhandläggare 
Bygglovarkitekt 
Byggnadsinspektör 

 PBL 9 kap. 2 § 
första stycket 
3b 

 

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

Bygglovhandläggare 
Bygglovarkitekt 
Byggnadsinspektör 

 PBL 9 kap. 2 § 
första stycket 
3c och 8 § 
första 
stycket 6-7 

 

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

Bygglovarkitekt  PBL 9 kap. 8 § 
första stycket 
2b 

 

17.12 Nytt beslut om bygglov där 
nämnden redan beviljat bygglov 
inom ramen för tidigare medgiven 
bruttoarea, byggnadsarea eller 
medgiven 
avvikelse från detaljplan eller 
områdesbestämmelser 

Bygglovhandläggare 
Bygglovarkitekt 
Byggnadsinspektör 

 PBL 9 kap. 2 § 
första stycket 1 
och 2 

 

17.13 Nybyggnad eller väsentlig ändring 
av upplag eller materialgårdar (p. 2) 
fasta cisterner (p. 4),  
master (p. 5)  
samt murar och plank (p. 7) 

Bygglovhandläggare 
Bygglovarkitekt 
Byggnadsinspektör 

 PBL 9 kap. 8 § 
första stycket 1 
och 16 kap. 7 § 
samt 
PBF 6 kap.  
1-2 §§ 

 

17.14 Uppsättande eller väsentlig ändring 
av skyltar eller ljusanordningar inom 
område av riksintresse för 
kulturmiljön 

Bygglovhandläggare 
Bygglovarkitekt 
Byggnadsinspektör 

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

 

17.15 Uppsättande eller väsentlig ändring 
av skyltar eller ljusanordningar 
utanför område av riksintresse för 
kulturmiljön 

Bygglovhandläggare 
Bygglovarkitekt 
Byggnadsinspektör 

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

 

17.16 Beslut om rivningslov inom ramen för 
de föreskrifter som anges i 9 kap. 34 § 
PBL, dock ej rivning av byggnad som 
ur historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig 
synpunkt har större värde 

Bygglovhandläggare 
Bygglovarkitekt 
Byggnadsinspektör 

 PBL 9 kap 10 
§ 

 

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

Bygglovhandläggare 
Bygglovarkitekt 
Byggnadsinspektör 

 PBL 9 kap.  
11- 13 §§ 

 

17.18 Besluta om bygglov för åtgärder som 
inte kräver lov 

Bygglovhandläggare 
Bygglovarkitekt 
Byggnadsinspektör 

 PBL 9 kap 14 
§ 
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17.19 Beslut om villkorsbesked inom ramen 
för föreskrifterna i 9 kap 19 § 

Bygglovhandläggare 
Bygglovarkitekt 
Byggnadsinspektör 

 PBL 9 kap 19 
§ 

 

17.20 Beslut att, där ansökan om lov eller 
förhandsbesked är ofullständig, 
förelägga sökande att avhjälpa 
bristerna inom viss tid 

Bygglovhandläggare 
Bygglovarkitekt 
Byggnadsinspektör 

 PBL 9 kap 21-
22 §§ första 
stycket 

 

17.21 Beslut att avvisa en ansökan eller 
avgöra den i befintligt skick där 
föreläggande enligt 9 kap 22 §§ första 
stycket inte följts 

Bygglovhandläggare 
Bygglovarkitekt 
Byggnadsinspektör 

 PBL 9 kap 21-
22 §§ andra 
stycket 

 

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

Bygglovhandläggare 
Bygglovarkitekt 
Byggnadsinspektör 

 PBL 9 kap.  
24 § 

 

17.23 Beslut om att förlänga 
handläggningstiden för ärende om lov 
eller förhandsbesked i högst 10 
veckor utöver de ursprungliga 10 
veckorna 

Bygglovhandläggare 
Bygglovarkitekt 
Byggnadsinspektör 

 PBL 9 kap 27 
§ 

 

17.24 Beslut om tidsbegränsat bygglov 
inom ramen för föreskrifterna i 9 kap. 
33 § PBL om åtgärden har ringa 
påverkan på omgivningen 

Bygglovhandläggare 
Bygglovarkitekt 
Byggnadsinspektör 

 PBL 9 kap 33 
§ 

 

17.25 Beslut om att förlänga 
handläggningstiden för en anmälan i 
högst fyra veckor utöver de 
ursprungliga fyra veckorna samt vad 
som i övrigt framkommer i 46 § 

Bygglovhandläggare 
Bygglovarkitekt 
Byggnadsinspektör  

 PBL 9 kap 
45- 46 §§ 

 

      

10 kap genomförande av bygg- rivning- och markåtgärder 
17.26 Beslut om att byggnadsverk får tas i 

bruk utan att slutbesked lämnats 
Bygglovhandläggare 
Bygglovarkitekt 
Byggnadsinspektör 

 PBL 10 kap.  
4 §  

 

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

Bygglovhandläggare 
Bygglovarkitekt 
Byggnadsinspektör 

 PBL 10 kap. 
13 § 

 

17.28 Beslut att det för rivningsåtgärder inte 
behövs någon kontrollplan 

Byggnadsinspektör  PBL 10 kap. 
18 § 

 

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

Bygglovhandläggare 
Bygglovarkitekt 
Byggnadsinspektör 

 PBL 10 kap. 
22 § 
första stycket 1 

 

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

Bygglovhandläggare 
Bygglovarkitekt 
Byggnadsinspektör 

 PBL 10 kap. 
22 § 
första stycket 2 
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17.31 Beslut att med startbesked godkänna 
att en åtgärd får påbörjas och att i 
startbeskedet 
- fastställa den kontrollplan som ska 
gälla med uppgift om vem eller vilka 
som är sakkunniga eller 
kontrollansvariga 
- bestämma de villkor som behövs för 
att få påbörja åtgärden 
- bestämma villkor och ungefärlig 
tidpunkt för utstakning som behövs  
- bestämma de handlingar som ska 
lämnas inför beslut om slutbesked. 
 - ge de upplysningar om krav enligt 
annan lagstiftning som behövs 

Bygglovhandläggare 
Bygglovarkitekt 
Byggnadsinspektör 

 PBL 10 kap. 
23-24 §§ 

 

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

Bygglovhandläggare 
Bygglovarkitekt 
Byggnadsinspektör 

 PBL 10 kap. 
27 § 
och 11 kap. 
8 § 

 

17.33 Beslut om kompletterande villkor för 
bygg eller rivningsåtgärderna eller för 
kontrollen 

Byggnadsinspektör  PBL 10 kap  
29 § 

 

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

Bygglovhandläggare 
Bygglovarkitekt 
Byggnadsinspektör  
 

 PBL 10 kap. 
34-37 §§ 

 

17.35 Beslut om slutbesked respektive om 
interimistiskt slutbesked enligt 
föreskrifterna i 10 kap. 34-37 §§ PBL 
där startbesked getts enligt 10 kap 22 
§ PBL 

Bygglovhandläggare 
Bygglovarkitekt 
Byggnadsinspektör 

 PBL 10 kap. 
34-37 §§ 
 

 

      

11 kap.  Tillsyn, tillträde, ingripande och påföljder 
17.36 Beslut att av polismyndigheten begära 

det biträde som behövs för tillträde 
enligt 11 kap. 8 § PBL 

Områdeschef Bygg  PBL 11 kap.  
9 § 

 

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

Bygglovhandläggare 
Bygglovarkitekt 
Byggnadsinspektör 

 PBL 11 kap. 
17 § 

 

17.38 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  

Bygglovhandläggare 
Bygglovarkitekt 
Byggnadsinspektör 

 PBL 11 kap. 
18 § 

 

17.39 Beslut om förbud mot fortsatt arbete 
eller åtgärd  

Bygglovhandläggare 
Bygglovarkitekt 
Byggnadsinspektör 

 PBL 11 kap. 
30-32 §§ 
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17.40 Beslut om förbud mot användning av 
byggnadsverk om byggnadsverket har 
säkerhetsbrister 

Bygglovhandläggare 
Bygglovarkitekt 
Byggnadsinspektör 

 PBL 11 kap. 
33 § 1 

 

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

Bygglovhandläggare 
Bygglovarkitekt 
Byggnadsinspektör 

 PBL 11 kap. 
33 § 2 

 

17.42 Besluta att utse annan 
funktionskontrollant inom ramen för 
föreskrifterna i 11 kap. 34 § PBL 

Bygglovhandläggare 
Bygglovarkitekt 
Byggnadsinspektör 

 PBL 11 kap. 
34 § 

 

17.43 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 

Bygglovhandläggare 
Bygglovarkitekt 
Byggnadsinspektör 

 PBL 11 kap. 
35 § 

 

Plan- och byggförordningar m.m. 

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

Bygglovhandläggare 
Bygglovarkitekt 
Byggnadsinspektör 

 PBF 8 kap. 6 § 
och 5 kap. 9 § 

 

17.45 Beslut om längre besiktningsintervall 
enligt 3 kap. 16 § 

Bygglovhandläggare 
Bygglovarkitekt 
Byggnadsinspektör 

 PBF 3 kap. 16 
§ 

BFS och 
allmänna råd 
om hissar och 
vissa 
andra motordrivna 
anordningar 
(2018:2) 

17.46 Beslut om anstånd med besiktning 
enligt 3 kap. 17 § 
 

Bygglovhandläggare 
Bygglovarkitekt 
Byggnadsinspektör 

 PBF 3 kap. 17 
§ 

BFS och 
allmänna råd 
om hissar och 
vissa 
andra motordrivna 
anordningar 
(2018:2) 

17.47 Beslut om användningsförbud för 
hissar och andra motordrivna 
anordningar med tillämpning av 
bestämmelserna i 3 kap. 4 § 

Bygglovhandläggare 
Bygglovarkitekt 
Byggnadsinspektör 

 PBF 3 kap. 4 § BFS och 
allmänna råd 
om hissar och 
vissa 
andra motordrivna 
anordningar 
(2018:2) 

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

Bygglovhandläggare 
Bygglovarkitekt 
Byggnadsinspektör 

 PBF 5 kap.  
1-7 §§ och 
kap. 3 §  
(samt 11 kap. 
19-20 §§ PBL) 
 

 

17.49 Beslut om senareläggning av 
besiktningssynpunkt inom ramen för 
föreskrifterna i 4 § (om det finns 
särskilda skäl) 

Bygglovhandläggare 
Bygglovarkitekt 
Byggnadsinspektör 

 BFS 2018:2,  
4 § 
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Boverkets byggregler (BBR 2011:6) 
17.50 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 

Bygglovhandläggare 
Bygglovarkitekt 
Byggnadsinspektör 

 BBR 1:22 
 

 

Fastighetsbildningslagen (1970:988), Anläggningslagen (973:1149), Ledningsrättslagen (1973:1144)  

17.51 Yttrande till Lantmäteriet angående 
strandskyddets syfte 
 
Yttrande till Lantmäteriet angående 
mindre avvikelser 

Handläggare 
inriktning 
strandskydd 
 
Områdeschef Bygg 
Bygglovarkitekt 
 

 FBL 3 kap. 2 §  

17.52 Godkännande av förrättning, 
förrättningsbeslut eller 
gränsutmärkning för kommunen som 
myndighet 

Områdeschef Bygg  FBL 15 kap 
11§ 
AnL 30§ 
LeL 28§ 

 

17.53 Svara på begäran om samråd från 
Lantmäterimyndigheten för 
kommunen som myndighet 

Områdeschef Bygg  LeL19§  

Lag om färdigställandeskydd (2014:227) 
17.54 Beslut om att färdigställandeskydd 

inte behövs 
Bygglovhandläggare 
Bygglovarkitekt 
Byggnadsinspektör 

 3 §  

Lagen om lägenhetsregister (2006:378) 
17.55 Beslut i ärenden om lägenhetsregister GIS-ingenjör    
17.56 Adressättning GIS-ingenjör    

 

 Lag med särskilda bestämmelser om  
gaturenhållning och skyltning (1998:914) 

Nr  Ärende  Delegat  Lagrum/  
författning  

Anmärkning  

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

Handläggare 
inriktning strandskydd 

LGS 5 §  

18.2 Besluta om föreläggande eller 
förbud i tillsynsärenden om 
renhållning 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

LGS § 12  
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 Trafikförordningen (1998:1276) 
Nr  Ärende  Delegat  Lagrum/  

författning  
Anmärkning  

19.1 Lokala trafikföreskrifter Samhällsplanerare 
Analys och 
Infrastruktur 

Trafikförordningen  
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