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DELEGATIONSORDNING  
Tillsyns- och tillståndsnämnden överlåter beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med denna delegationsordning. 
 
UTGÅNGSPUNKTER VID DELEGERING  
Följande bestämmelser gäller vid utövande av delegerad beslutanderätt:  
- Delegerad beslutanderätt får ej utövas i ärenden av principiell innebörd eller eljest av större vikt. 
- Beslut fattat med stöd av delegering skall vara skriftligt, och godkänt av behörig beslutsfattare, och skall anmälas till Tillsyns- och 

tillståndsnämndens nästkommande ordinarie sammanträde. 
- Anmälan av delegeringsbeslut sker genom att besluten laddas upp på Tillsyns- och tillståndsnämndens surfplattor fem dagar innan ordinarie 

sammanträde. 
- Med handläggare avses även den person vars kompetens enhetschefen godkänner, vid ordinarie handläggares frånvaro. 
- Närmaste chef är alltid, om inte annat anges i delegationsordningen, närmaste ersättare för delegat. 

BESLUT I BRÅDSKANDE FALL, DELEGERINGSKEDJOR MM.  

Ordföranden i Tillsyns- och tillståndsnämnden har behörighet att fatta beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas. Vid förfall för ordföranden har 1:e vice ordföranden samma behörighet i enlighet med 6 kap. 36 § kommunallagen.  
 
Är Tillsyns- och tillståndsnämndens ordförande förhindrad att fatta här angivna delegeringsbeslut träder automatiskt Tillsyns- och 
tillståndsnämndens vice ordförande eller andre vice ordförande i dennes ställe.   
 
Om inte annat anges i delegationsordningen träder Tillsyns- och tillståndsnämndens ordförande in som beslutsfattare vid samhällsbyggnadschefens 
frånvaro.
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Punkt Beslut Lagrum Delegat Notering 

 KAPITEL 1 –  
GEMENSAM DEL 

   

 UTLÄMNANDE AV ALLMÄNNA 
HANDLINGAR  

   

1.  Utlämnande av allmän handling görs, efter 
sekretessprövning.  

2 kap. 14 § 
tryckfrihetsförordningen  

6 kap. 3-5 §§, 10 kap.  4 §, 10 §,  
14 § offentlighets- och 
sekretesslagen  

Den som har handlingen i sin 
vård.  

Registratorer, handläggare, chefer, arkivarie 
etc.  

2.  Beslut om att lämna ut handling till annan myndighet i 
enlighet med skyldighet att bryta sekretess  

10 kap. 15 §, 28 § offentlighets- 
och sekretesslagen  

Handläggare i berörda 
ärenden  

 

3.  Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän 
handling till enskild eller annan myndighet samt 
uppställande av förbehåll i samband med utlämnande 
till enskild.  

6 kap. 7 §, och   
10 kap. 14 §, offentlighets- och  
sekretesslagen  

Enhetschef  Besvärshänvisning bifogas beslut  

 ÖVERKLAGANDEN,  
YTTRANDEN OCH  
ANMÄLNINGAR m.m. TILL 
DOMSTOL OCH ANDRA 
MYNDIGHETER m.fl. 
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4.  Prövning av att överklagande har inkommit i rätt tid, 
avvisande om tidsgränsen överskridits, bedömning 
huruvida omprövning av ett överklagat beslut skall 
ske, samt omprövning av ett överklagat beslut och 
yttrande i ärenden där ursprungsbeslutet fattats av 
delegat.  

24 och 27 §§ förvaltningslagen  Delegaten i ursprungsbeslut   

5.  Prövning av att överklagande har inkommit i rätt tid, 
avvisande om tidsgränsen överskridits, samt 
bedömning huruvida omprövning av ett överklagat 
beslut skall ske i ärenden där beslutet fattats av 
Tillsyns- och tillståndsnämnden.  

24 och 27 §§ förvaltningslagen  Enhetschef  

6.  Yttrande över remisser från myndighet, 
organisationer m fl. i frågor som ej är av stor vikt 
eller principiell betydelse.  

 Enhetschef  

7.  Yttranden över enkla detaljplaner som nämnd inte 
haft synpunkter på vid samråd. 

 Enhetschef  

 
EGENDOMSSKADA 

   

8.  Beslut om att ersätta enskild person för 
egendomsskada som förorsakats av personal vid 
myndighetsutövning.  

3 kap. 2 § skadeståndslagen  Avdelningschef  Samråd med jurist eller sakkunnig  

9.  Beslut att, efter samråd med representant för 
kommunens försäkringsbolag eller försäkringsmäklare, 
ersätta enskild person eller juridisk person för 
egendomsskada upp till tre basbelopp, som vållats av 

 Avdelningschef  
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kommunen eller dess personal i annan tjänsteutövning 
än myndighetsutövning.  

 AVSKRIVNING AV ÄRENDEN 
   

10.  Beslut om avskrivning av ärende när 
ansökan/anmälan/övriga handlingar som 
anhängiggjort ärende återkallats.  

SOU 1968:27  
Förarbete till Förvaltningslagen s. 
58-59 

Handläggare i berört ärende   

 PERSONUPPGIFTSHANTERING 
   

11. Beslut att ingå personuppgiftsbiträdesavtal i samband 
med upphandling.  

GDPR Art. 28 p. 3 Enhetschef Upphandling Ersättare: 

1. Handläggare Upphandling 
2. Delegat i ursprungsbeslut 

12. Beslut att ingå personuppgiftsbiträdesavtal i övrigt.  GDPR Art. 28 p. 3 Avdelningschef inom 
ansvarsområde 

När det inte sker inom ramen för 
upphandling.  

13. Beslut om att rapportera eller inte rapportera 
personuppgiftsincident till 
Integritetsskyddsmyndigheten 

GDPR Art 33 Avdelningschef inom 
ansvarsområde 

I samråd med dataskyddsteam, Sydarkivera  

14. Beslut om att informera eller inte informera 
registrerad om personuppgiftsincident. 

  GDPR Art 34  Avdelningschef inom 
ansvarsområde 

I samråd med dataskyddsteam, Sydarkivera  
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15. Beslut gällande den registrerades rätt till kostnadsfri 
information.  

GDPR Art 12.5, 13 och 14 Avdelningschef inom 
ansvarsområde 

 

16. Beslut gällande den registrerades rätt till tillgång till 
personuppgifter.  

GDPR Art 15 Avdelningschef inom 
ansvarsområde 

 

17. Beslut gällande begäran från den registrerade om 
rättelse av felaktiga personuppgifter.  

GDPR Art 16 Avdelningschef inom 
ansvarsområde 

 

18. Beslut gällande begäran från den registrerade om 
radering av personuppgifter. 

GDPR Art 17 Avdelningschef inom 
ansvarsområde 

 

19. Beslut gällande begäran från den registrerade om 
begränsning av behandling av personuppgifter. 

GDPR Art 18 Avdelningschef inom 
ansvarsområde 

 

20. Beslut gällande underrättelse till alla som tagit emot 
en personuppgift att uppgiften blivit rättad, raderad 
eller behandlingen begränsad.  

GDPR Art 19 Avdelningschef inom 
ansvarsområde 

 

21. Beslut gällande begäran från den registrerade att 
utnyttja rätt till dataportabilitet.  

GDPR Art 20  
 

Avdelningschef inom 
ansvarsområde 

 

22. Beslut gällande invändning från den registrerade mot 
att dennes personuppgifter behandlats. 

GDPR Art 21  
 

Avdelningschef inom 
ansvarsområde 

 

23. Beslut att ingå datadelningsavtal (externt) eller 
datadelningsöverenskommelse (internt). 

GDPR Art 26 Avdelningschef inom 
ansvarsområde 

 

24. Fastställande av konsekvensbedömning. GDPR Art 35  
 

Avdelningschef inom 
ansvarsområde 
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25. Beslut att begära förhandsamråd hos 
Integritetsskyddsmyndigheten 

GDPR Art 36 Avdelningschef inom 
ansvarsområde 

 

 

KAPITEL 2 – MILJÖ 
   

 
MILJÖBALKEN 

   

1.  Rätt att besluta om tillstånd/dispens i en viss 
ärendegrupp omfattar också rätt att besluta att på 
ansökan av tillståndshavaren upphäva eller ändra 
bestämmelser och villkor i ett tillståndsbeslut.  

24 kap. 8 § miljöbalken  Handläggare   

2.  Besluta att lämna klagomål utan åtgärd.   Handläggare   

3.  Besluta att meddela föreläggande och förbud.  26 kap. 9 § miljöbalken  Handläggare   

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

26 kap. 13 § miljöbalken  Handläggare   

5.  Besluta att sända föreläggande eller förbud, som 
meddelats mot någon i egenskap av ägare till fastighet 
mm. till inskrivningsregistret.  

26 kap. 15 § miljöbalken  Enhetschef  
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6.  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.  

26 kap. 19 § miljöbalken  Handläggare   

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

26 kap. 21 § miljöbalken  Handläggare   

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

26 kap. 22 § 1 st. 1-2 
meningen miljöbalken  

Handläggare   

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

26 kap. 22 § 3 st.  
miljöbalken  

Enhetschef  

10.  Besluta att meddela förbud vid vite att rubba eller 
skada mätapparat eller liknande utrustning som 
behöver sättas ut vid undersökningar.  

28 kap. 7 § miljöbalken  Enhetschef  

 
Miljökonsekvensbeskrivningar 

   

11.  Avge yttrande till Länsstyrelsen i fråga om en 
verksamhet eller åtgärd som kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan.  

6 kap. 4 § 3 st. miljöbalken  Handläggare   
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12.  Avge yttrande till verksamhetsutövare med anledning 
av utökat samråd med miljökonsekvensbedömning.  

6 kap. 5 § miljöbalken  Handläggare   

13.  Avge yttrande över miljökonsekvensbeskrivning som 
inte kungörs tillsammans med ansökan i ett mål eller 
ärende (Anm. denna punkt avser yttrande som i 
förekommande fall bara avges över 
miljökonsekvensbeskrivningen).  

6 kap. 8 § och 7 § förordningen 
om miljökonsekvens  

Handläggare   

 
Tillstånd/dispensbeslut 

   

14.  Besluta i ärende om tillstånd att inrätta 
avloppsanordning med ansluten vattentoalett.  

13 § förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd  

Handläggare   

15.  Besluta i ärende om tillstånd att ansluta vattentoalett 
till befintlig avloppsanordning.  

13 § förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 

Handläggare   

16.  Besluta om villkor av mindre betydelse som 
miljödomstol eller länsstyrelse i beslut om tillstånd till 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd överlåtit åt 
tillsynsmyndigheten att fastställa.  

22 kap. 25 § 3 st.  
miljöbalken  

Enhetschef  

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

17 § förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd  

Handläggare   



 
      KFS 90 

       Sid 12/42 

Punkt Beslut Lagrum Delegat Notering 

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

39 § förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd  

Handläggare   

19.  a) sprida viss gödsel, slam eller annan 
orenlighet inom tätbebyggelse samt inom en 
zon om 150 meter runt dessa områden 

b) inrätta annat slag av toalett än vattentoalett 

Hänvisa till kommunala 
föreskrifter samt till §17  

Handläggare   

20.  Besluta i ärende om anmälan att driva eller 
arrangera: 
-verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds 
hygienisk behandling som innebär risk för 
blodsmitta eller annan smitta genom användning 
av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg 
eller andra liknande skärande eller stickande 
verktyg, 

-bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller 
som annars används av många människor 

38 § förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 

Handläggare   

21. Besluta i ärenden om anmälan/ tillstånd för 
miljöfarlig verksamhet som kan antas ha liten 
miljöpåverkan. 

 Handläggare  

22.  Besluta om dispens för krossning max upp till två dagar 
inom detaljplanelagt område.  

9 kap. 6 § miljöbalken  Handläggare   

 Tillsynsärenden    
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Punkt Beslut Lagrum Delegat Notering 

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

9 kap. 9 § miljöbalken  Handläggare   

24.  Besluta i övriga tillsynsärenden angående hälsoskydd.  9 kap. miljöbalken och 
föreskrifter meddelade med stöd 
av miljöbalken  

Handläggare   

25.  Besluta i tillsynsärenden angående avloppsanordningar 
dimensionerade för högst 25 personekvivalenter.  

9 kap. 7 § miljöbalken och 12-16 
§§ förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd  

Handläggare   

26.  Besluta i tillsynsärenden angående värmepumpar.  17-19 §§ förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd 

Handläggare   

27.  Besluta i tillsynsärenden angående: miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd som i bilagan till 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd och hälsoskydd har beteckningen C samt 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd i övrigt.  

 Handläggare   

28.  Förelägga den som bedriver miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd att avge miljörapport.  

26 kap. 20 § miljöbalken  Handläggare   

 Yttranden m.m.    

29.  Avge yttrande till länsstyrelse i anmälningsärende 
angående mindre ändringar av tillståndspliktig 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  

5 § 2 st. samt 21, 22 och 26 §§ 
förordningen miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd  

Handläggare   
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 Förorenade områden/tillsynsärenden    

30.  Besluta i tillsynsärende angående vidtagande av 
åtgärder inom förorenade områden som avses i 10 
kap. miljöbalken.  

28 § förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd  

Handläggare   

31.  Beslut i tillsynsärende angående vidtagande av 
åtgärder inom miljöriskområde.  

10 kap. 12 § miljöbalken  Handläggare   

32.  Besluta i tillsynsärende om ansvar för 
verksamhetsutövare eller den som annars är ansvarig 
för efterbehandlingen att utreda föroreningen.  

10 kap. 8 § 1 st.  
miljöbalken  

Handläggare   

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

10 kap. 2-4 §§ miljöbalken  Enhetschef  

 Förorenade områden/yttranden     

34.  Avge yttrande till Länsstyrelsen om samråd avseende 
förklaring av område som miljöriskområde.  

3 § förordningen om 
miljöriskområde   

Enhetschef  

 Vattenverksamhet    

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

22 kap. 25 § 3 st.  
miljöbalken  

Enhetschef  
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 Täkter och jordbruksmark mm.    

36.  Besluta om dispens för spridning av gödsel på frusen 
mark.  

Förbudet om spridning på frusen 
mark, 24 § p 3  

Handläggare   

37.  Besluta om undantag avseende kravet på nedmyllning 
vid spridning av gödsel på vinderosionskänslig mark 
inom Östra Göinge kommun  

3 6§ SJVFS 2004:62 samt  
23b §  

Handläggare   

 Tillsyn    

38.  Besluta i tillsynsärende gällande växtnäring.  36 § SJVFS 2004:62  Handläggare   

39.  Besluta i tillsynsärende angående miljöhänsyn i 
jordbruket.  

Förordning 1998:15 om 
miljöhänsyn i jordbruket  

Handläggare   

40.  Besluta i tillsynsärende angående täkt som avses i 12 
kap. miljöbalken.  

12 kap. miljöbalken  Handläggare   

 Yttrande     

41.  Avge yttrande till Länsstyrelsen i ärende om dispens 
för djurhållning och gödselhantering.  

9 § förordningen miljöhänsyn i 
jordbruket  

Handläggare   

42.  Avge yttrande till Länsstyrelsen eller 
skogsvårdsstyrelsen i ärende angående anmälan för 
samråd för verksamhet/åtgärd som väsentligt kan 
komma att ändra eller skada naturmiljön.  

12 kap. 6 § och 9 § förordningen 
täkter och anmälan för samråd  

Handläggare   
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Kemiska produkter och biotekniska 
organismer.  
Tillstånds- och dispensbeslut  

   

44.  Besluta i ärende rörande anmälan och tillstånd för 
spridning av kemiska bekämpningsmedel.  

11 och 14 §§ SNFS  
1997:2  

Handläggare   

45.  Medge undantag från informationsplikten enligt 13 § 
miljöbalken. 

16 § SNFS  
1997:2  

Handläggare   

 Tillsyn    

46.  Besluta i tillsynsärende om spridning av kemiska 
bekämpningsmedel.  

11 och 14 §§ SNFS 1997:2  Handläggare   

47.  Besluta i tillsynsärende om skydd mot mark- och 
vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor.  

NFS 2021:10 Handläggare   

48.  Besluta i tillsynsärende om anläggningar som 
innehåller HCFC, halogener och HFC.  

SFS 2022:1128 Handläggare   

 Yttrande     

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

 Handläggare   

 
Avfall och renhållning  
Tillstånd - och dispenser    
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50.  Besluta i ärende om dispens/ tillstånd att själv 
återvinna och bortskaffa avfall.  

15 kap. 25 § punkt 1. miljöbalken Handläggare   

52.  Besluta om undantag från bestämmelserna i 
renhållningsordningen.  

Renhållningsordningen 29-37 §§ Handläggare   

 Tillsyn     

53.  Besluta i tillsynsärende gällande nedskräpning. 15 kap 26 § miljöbalken  Handläggare   

54.  Besluta i tillsynsärende om  
- Hushållsavfall i övrigt 
- Industriavfall 
- Producentansvar 
- Hantering av avfall i övrigt 

 Handläggare   

 Yttrande    

55.  Avge yttrande till Länsstyrelsen i ärenden om tillstånd 
till yrkesmässig transport av avfall.  

5 kap. 1 § Avfallsförordningen Handläggare   

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

 Handläggare   

 Avgifter för prövning och tillsyn    

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

27 kap. 1 § miljöbalken  Handläggare   
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Punkt Beslut Lagrum Delegat Notering 

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

 Enhetschef Handläggare  

 Sanktioner m.m.    

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

28 kap. 1, 6 och 8 §§ miljöbalken  Handläggare   

60.  Besluta om miljösanktionsavgifter som inte överstiger 
10 000 kr.  

30 kap. 3 § miljöbalken och 
förordningen om 
miljösanktionsavgifter  

Handläggare   

62.  Besluta att förena föreläggande eller förbud med (fast) 
vite om högst 10 000 kr för respektive adressat i varje 
enskilt ärende  

26 kap. 14 § miljöbalken  
Lag (1985:206) om viten  

Handläggare  Vitesförelägganden som beslutats på 
delegation ska särskilt redovisas för 
nämnden.  

63.  Besluta att förena föreläggande eller förbud med 
löpande vite om högst 10 000 kr per överträdelse eller 
om 10 000 kr per månad som föreläggandet eller 
förbudet inte åtlyds.  

26 kap. 14 § miljöbalken  
Lag (1985:206) om viten  

Handläggare  Vitesförelägganden som beslutats på 
delegation ska särskilt redovisas för 
nämnden.  

 Strandskydd    

64.  Beslut om i vilken utsträckning mark får tas i anspråk i 
samband med beslut om strandskyddsdispens. Gäller 
inte detaljplaneändring.  

7 kap. 18 f § miljöbalken  Handläggare   

65.  Beslut som behövs i tillsynen av strandskyddet med 
begränsningar enligt 6 kap. 38 § kommunallagen.  

26 kap. miljöbalken  Handläggare   
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 STRÅLSKYDDSLAGEN    

66.  Begäran om upplysning eller handling som behövs för 
tillsynen.  

8 kap. 4 § Strålskyddslagen Handläggare   

67.  Meddela föreläggande eller förbud utan vite.  8 kap. 6 § Strålskyddslagen Handläggare   

68.  Omhänderta radioaktiva ämnen eller tekniska 
anordningar eller anläggningar för att förebygga 
olovligt brukande.  

8 kap. 8 § Strålskyddslagen Enhetschef Ersättare handläggare  

 Taxa    

69.  Besluta om nedsättning eller eftergift av avgift.  Taxa för Tillsyns- och 
tillståndsnämndens verksamhet 
inom miljöbalken  

Enhetschef  

 
LAGEN OM HOTELL- OCH 
PENSIONATRÖRELSE 

   

70.  Yttrande till polismyndighet i ärende rörande tillstånd 
till hotell- och pensionatsrörelse.  

 Handläggare   

 
FÖRORDNINGEN OM BIDRAG  
TILL ÅTGÄRDER MOT RADON I  
EGNA HEM 
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71.  Beslut om intyg i ärenden angående radonbidrag.  4 § förordningen om bidrag till 
åtgärder mot radon i  

egna hem  

Handläggare   

 
LIVSMEDEL 

   

72.  Beslut om fastställande av provtagningspunkter samt 
frekvens och omfattning av normal respektive 
utvidgad kontroll av dricksvatten.  

11 § dricksvattenföreskrifterna 
SLVFS 2001:30 omtrycket 
2005:10  

Handläggare   

73.  Beslut i ärende om registrering av 
livsmedelsanläggning.  

Art. 31.1 a), och b) i 
EGförordning 882/2004 samt 
artikel 6.2 i EG-förordning 
852/2004, 23 § 
livsmedelsförordningen SFS 
2006:813  

Handläggare   

74.  Beslut i ärende om godkännande av 
livsmedelsanläggning.  

Art. 31.2 c), EG-förordning 
882/2004, 23 § 
livsmedelsförordningen  

Handläggare   

75.  Beslut i ärende om godkännande av anläggning för 
animaliska livsmedel.  

Art. 3.1 a), EG-förordning  
854/2004 samt art.60.3) EG-
förordning 882/2004 samt 23 § 
livsmedelsförordningen  

Handläggare   

76.  Beslut i ärende om villkorat godkännande av 
livsmedelsanläggning.  

Art 31.2 d), EG-förordning  
882/2004, 23 § 
livsmedelsförordningen  

Handläggare   

77.  Beslut i ärende om villkorat godkännande av 
anläggning för animaliska livsmedel.  

Art. 3.1 b), EG-förordning 
854/2004 samt art 60 3) samt 
art. 60.3 EG-förordning 

Handläggare   
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882/2004 och 23 § 
livsmedelsförordningen  

78.  Beslut om tillfälligt upphävande av godkännande av 
livsmedelsanläggning.  

Art 31.2 e), EG-förordning 
882/2004 24 § 
livsmedelsförordningen 

Handläggare   

79.  Beslut om permanent upphävande av godkännande av 
anläggning när verksamheten upphört.  

Art 31, EG-förordning  
882/2004  

Art. 4 i EG-förordning  
853/2004  

Handläggare   

80.  Beslut om tillfälligt eller permanent återkalla ett 
godkännande av livsmedelsanläggning.  

Art. 31.2 e) och art. 54.2 f) EG-
förordning 882/2004 och 24 § 
livsmedelsförordningen  

Handläggare   

 
Åtgärder vid bristande efterlevnad mm, 
livsmedel    

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

22 § livsmedelslagen  Handläggare   

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

24 § livsmedelslagen  Avdelningschef   Ersättare handläggare  
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Punkt Beslut Lagrum Delegat Notering 

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

24 § livsmedelslagen  Enhetschef  

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

Art 54.2 a), EG-förordning  
882/2004  

Enhetschef Ersättare handläggare  

85.  Beslut om skyldighet att genomgå läkarundersökning.  8 § livsmedelsförordningen  
SFS 2006:804  

Handläggare   

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

Art 54. 2 b), EG-förordning  
882/2004  

Enhetschef  

87.  Beslut om att övervaka och vid behov beordra att 
livsmedel återkallas, dras tillbaka från marknaden 
och/eller destrueras.  

Art 54.2 c), EG-förordning  

882/2004  

Enhetschef Ersättare handläggare  

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

Art 54.2 d), EG-förordning  

882/2004  

Enhetschef  

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

Art 54.2 e), EG-förordning  
882/2004  

Enhetschef Ersättare handläggare  

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

Art 54.2 g), EG-förordning  
882/2004  

Handläggare   

91.  Beslut om andra åtgärder som anses vara motiverade  Art 54.2 h), EG-förordning  
882/2004  

Handläggare   
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Punkt Beslut Lagrum Delegat Notering 

92.  Beslut om rättelse på den felandes bekostnad.  26 § livsmedelslagen  Enhetschef  

93.  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.  

 Handläggare   

94.  Beslut att ta ut sanktionsavgift vid underlåtenhet att 
registrera livsmedelsanläggning hos Tillsyns- och 
tillståndsnämnden.  

30 c § livsmedelslagen  Enhetschef  

 
Åtgärder vid bristande efterlevnad. 
Foder och animaliska biprodukter    

95.  Meddelande av förelägganden och förbud som behövs 
för att lagen, de föreskrifter eller beslut som 
meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser 
som kompletteras av lagen och de beslut som 
meddelats med stöd av EG-bestämmelser skall följas.  

23 § lag om foder och animaliska 
biprodukter  

Handläggare   

96.  Beslut att ta hand om en vara som har släppts ut på 
marknaden eller som uppenbart är avsedd att släppas 
ut på marknaden eller användas i strid med 7 och 8 §§ 
SFS 2006:805, de föreskrifter som meddelats med stöd 
av 9 eller 11 § SFS 2006:805 eller de EG-bestämmelser 
som kompletteras av lagen samt avses med ett 
föreläggande eller förbud enligt 23 § SFS 2006:805 om 
föreläggandet eller förbudet inte följs.  

25 § 1 st.  

 lag om foder och animaliska 
biprodukter  

Enhetschef Ersättare handläggare  

97.  Beslut om att låta förstöra en vara på ägarens 
bekostnad.  

25 § 2 st. lag om foder och 
animaliska biprodukter   

Enhetschef  
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98.  Beslut om rättelse på den felandes bekostnad.  26 § lag om foder och animaliska 
biprodukter  

Enhetschef  

 
Kontroll av införsel av foder och 
livsmedel från tredjeländer     

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

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

Art. 20, 21 EG-förordning  
882/2004  

Enhetschef Ersättare handläggare  

100.  b) Beträffande livsmedel eller foder som redan släppts 
ut på marknaden, övervaka fodret / livsmedlet eller 
förordna om att det återkallas eller dras tillbaka från 
marknaden innan någon av de åtgärder som anges 
ovan vidtas. 

Art. 19.1 EG-förordning  

882/2004  

Enhetschef Ersättare handläggare  

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

Beträffande livsmedel / foder av icke-animaliskt 
ursprung som är föremål för strängare kontroller i 
enlighet med art. 15.5 och som inte kontrollerats eller 
hanterats i enlighet med art. 17, se till att det 
återkallas och omhändertas och att det därefter 
antingen destrueras eller återsänds i enlighet med art 
21. 

Art. 19.2 EG-förordning  
882/2004  

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

Art. 18 EG-förordning  
882/2004  

Enhetschef Ersättare handläggare  

 
Avgifter 

   

103.  Besluta om avgifter i enlighet med avgiftsförordningen 
och Kommunfullmäktige fastställd taxa.  

Avgiftsförordningen SFS  
2006:166  

Handläggare   

104.  Besluta om åtgärder om en kontrollavgift inte har 
betalts inom föreskriven tid.  

Avgiftsförordningen  
SFS 2006:1166  

Enhetschef Ersättare Ordf./v. Ordf./ Nämnden  

105.  Beslut om klassning av livsmedelsföretag vilken ligger 
till grund för årlig kontrollavgift. 

5-6§§ förordningen om avgifter 
för offentlig kontroll av livsmedel 
SFS 2006:1166 

Handläggare   

106.  Beslut om avgift förgodkännande och registrering av 
livsmedelsföretag.  

13-14§§ förordningen om 
avgifter för offentlig kontroll av 
livsmedel SFS  

2006:1166 

Handläggare   

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

11§ förordningen om avgifter för 
offentlig kontroll av livsmedel 
SFS 2006:1166 samt art 28 
EGförordning 882/2004 

Handläggare   

108.  Beslut om ersättning för kontrollmyndighetens 
kostnader som uppkommer till följd av åtgärder i 
samband med omhändertagande av vara enligt 24 § 
livsmedelslagen.  

34§ livsmedelsförordningen SFS  

2006:813  
Enhetschef Ersättare Ordf./v. Ordf./ Nämnden  
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109.  Beslut om klassning av foderföretagare och företagare 
som befattar sig med animaliska biprodukter vilken 
ligger till grund för årlig kontrollavgift.  

5-6§§ förordningen om avgifter 
för offentlig kontroll av foder och 
animaliska biprodukter SFS  

2006:1165 

Handläggare   

110.  Besluta enligt Miljö- och byggnämndens policy antagen 
2009 § 93 om justering av kontrolltid samt 
timdebitering för mindre livsmedelsanläggningar.  

Art 27.5) EG-förordning 882 / 
2004. 10 § förordning om 
avgifter för offentlig kontroll av 
livsmedel SFS 2006:1166. 11§ 
lokal taxa för livsmedelskontroll  

Handläggare   

 
SMITTSKYDDSLAGEN 

   

111.  Besluta om erforderliga smittskyddsåtgärder.  3 kap. 9 § smittskyddslagen  Enhetschef  

112.  Meddela föreläggande (ej vite) eller förbud som 
behövs i enskilda fall för att hindra spridning av 
samhällsfarlig sjukdom.  

Smittskyddslagen  Enhetschef Ersättare  

Handläggare  

113.  Besluta om förstöring av gång- och sängkläder, 
husgeråd, möbler och andra föremål av personlig 
natur samt låta avliva sällskapsdjur, om det är 
nödvändigt för att hindra spridning av samhällsfarlig 
sjukdom.  

Smittskyddslagen  Enhetschef Ersättare  
Handläggare  

 
BEGRAVNINGSLAGEN 

   

114.  Yttrande angående flyttning av gravsatt stoft  6 kap. 1 § begravningslagen  Enhetschef  
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Punkt Beslut Lagrum Delegat Notering 

 
BEGRAVNINGFÖRORDNINGEN 

   

115.  Yttrande till Länsstyrelsen ang. utströende av aska.  30 § begravningsförordningen  Enhetschef Ersättare Ordf./v. Ordf./ Nämnden 

 
ORDNINGSLAGEN 

   

116.  Yttrande till polismyndighet.   Handläggare   

 BILSKROTNINGS-
FÖRORDNINGEN 

   

117.  Avge yttrande i ärenden om auktorisation av 
bilskrotare.  

6 §  
bilskrotningsförordningen  

Handläggare   

 
LAG OM FLYTTNING AV FORDON 

   

118.  Göra framställan till polismyndighet rörande beslut om 
flyttning av fordon i vissa fall.  

3 § 2 st. lag om flyttning av 
fordon  

Handläggare   

 
LAG OM TOBAK OCH LIKNANDE 
PRODUKTER 

   

 Tillstånd och anmälan m.m.    
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119.  Beslut att förlänga handläggningstiden med högst fyra 
månader, när det är nödvändigt på grund av 
utredningen.  

4 kap. 1 § förordning (2019:223) 
om tobak och liknande produkter  

Handläggare   

120.  Beslut om tillstånd till försäljning av tobaksvaror.  5 kap. 1 § lag om tobak och 
liknande produkter  

Handläggare   

121.  Beslut att avslå ansökan om försäljningstillstånd.  5 kap. 1 § lag om tobak och 
liknande produkter  

Handläggare   

122.  Beslut i anledning av anmälan om förändrad 
verksamhet när tillståndshavare avlidit eller fått 
förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken med 
uppdrag som omfattar rörelsen.  

5 kap. 8 § och 8 kap. 2 § lag om 
tobak och liknande produkter  

Handläggare   

123.  Beslut om tillstånd till försäljning efter ansökan från 
konkursbo.  

5 kap. 9 § lag om tobak och 
liknande produkter  

Handläggare   

124.  Beslut om begäran av upplysningar, handlingar, 
varuprover och liknande som behövs för myndighetens 
tillsyn.  

7 kap. 17 § lag om tobak och 
liknande produkter  

Handläggare   

 Förelägganden etc.    

125.  Beslut om förelägganden och förbud utom avseende 
förbud mot fortsatt verksamhet.  

7 kap. 9 och 12 §§ lag om tobak 
och liknande produkter  

Handläggare   

126.  Beslut att förena föreläggande eller förbud med vite 
upp till 10 000 kr.  

7 kap. 9 § andra stycket  
(tobak) 7 kap. 15 §  
(elektroniska cigaretter)  

Enhetschef Vitesförelägganden som beslutats på 
delegation ska särskilt redovisas för 
nämnden.  
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127.  Besluta att förena föreläggande eller förbud med (fast) 
vite om högst 10 000 kr för respektive adressat i varje 
enskilt ärende  

26 kap. 14 § miljöbalken  
Lag (1985:206) om viten  

Handläggare  Vitesförelägganden som beslutats på 
delegation ska särskilt redovisas för 
nämnden.  

128.  Besluta att förena föreläggande eller förbud med 
löpande vite om högst 10 000 kr per överträdelse eller 
om 10 000 kr per månad som föreläggandet eller 
förbudet inte åtlyds.  

26 kap. 14 § miljöbalken  
Lag (1985:206) om viten  

Handläggare  Vitesförelägganden som beslutats på 
delegation ska särskilt redovisas för 
nämnden.  

 LAG OM TOBAKSFRIA 
NIKOTINPRODUKTER 

   

 Tillsyn      

129. Besluta i tillsynsärenden gällande tobaksfria 
nikotinprodukter. 

28 och 29 §§ Lagen om 
tobaksfria nikotinprodukter 

Handläggare  

130. Besluta att förena föreläggande eller förbud med vite 
om högst 10 000 kr för respektive adressat i varje 
enskilt ärende. 

31 § Lagen om tobaksfria 
nikotinprodukter 

Handläggare  

 
KAPITEL 3 – BYGG 

   

 ÄLDRE PLAN- OCH BYGGLAGEN  
(SFS 1987:10) OCH  
SPECIALLAGSTIFTNING 
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Punkt Beslut Lagrum Delegat Notering 

1.  Utfärdande av slutbevis alternativ ta ställning till i 
vilken omfattning byggnaden får användas, enligt 
villkoren i 9 kap 10 § plan- och bygglagen.  

9 kap. 10 § plan- och bygglagen  Handläggare  1.  

2.  Godkännande av kvalitetsansvarig för visst arbete, 
enligt riktlinjer som nämnden beslutat, samt sakkunnig 
för visst arbete.  

9 kap. 14 § plan- och 
bygglagen 17 § plan- och 
byggförordningen  

Handläggare  2.  

 
DELEGERING PLAN- OCH BYGGLAGEN 
(2010:900) 

   

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

9 kap. 2 § 1 st. 1 och 2 p.  

plan och bygglagen  
  

3.  Nybyggnad av en- och tvåbostadshus utanför område 
med detaljplan, inom ramen för de villkor som 
bestämts i bindande förhandsbesked eller där marken 
tidigare är tagen i anspråk.  

 Handläggare   

4.  Nybyggnad eller tillbyggnad inom detaljplan för 
handel, kontor, hantverk eller industri.  

 Handläggare   

5.  Ny- eller tillbyggnad utanför område med detaljplan 
för handel, kontor, hantverk eller industri som inte 
innebär nyetablering av verksamhet med högst 1500 
m2 bruttoarea.  

 Handläggare   



 
      KFS 90 

       Sid 31/42 
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6.  Ny- eller tillbyggnad av en- och tvåbostadshus inklusive 
komplement-byggnader inom detaljplan.  

 Handläggare   

7.  Tillbyggnad av eller annan ändring utanför område 
med detaljplan för en- och två-bostadshus samt ny- 
eller tillbyggnad av komplementbyggnad.  

 Handläggare   

8.  Ny- eller tillbyggnad av kiosk, transformatorstation, 
avloppspumpstation eller därmed jämförliga 
byggnader.  

 Handläggare   

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

9 kap. 2 § 1 st.  3a p. plan och 
bygglagen  

Handläggare   

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

9 kap. 2 § 1 st. 3b) p. plan och 
bygglagen  

Handläggare   

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

9 kap. 2 § 1 st. 3c) och 8 § 1 st. 
2c) p. plan och bygglagen  

Handläggare   

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

9 kap. 8 § 1 st. 2) p. plan och 
bygglagen  

Handläggare   

13.  Prövning av bygglov inom ramen för tidigare medgiven 
avvikelse från detaljplan eller områdesbestämmelser.  

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

9 kap. 8 § 1 st. 1 och 16 kap. 
7 § plan- och bygglagen, samt 
6 kap. 1-2 §§ plan- och 
byggförordningen  

Handläggare   

15.  Uppsättande eller väsentlig ändring av skyltar eller 
ljusanordningar.  

9 kap. 8 § 1 st. 1 och 16 kap. 
7 § plan- och bygglagen, samt   
6 kap. 3-4 §§ plan- och 
byggförordningen  

Handläggare   

16.  Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnader för 
flerbostadshus och för skol- och vårdbyggnader.  

9 kap. 2 § 1 st. 1 och 2 p.  
plan- och bygglagen  

Handläggare   

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

9 kap. 10 § plan- och bygglagen  Handläggare   

18.  Beslut om marklov inom ramen för föreskrifterna i 9 
kap. 35 § plan- och bygglagen.  

9 kap. 11-13 §§ plan- och 
bygglagen  

Handläggare   

19.  Bygglov för åtgärder som inte kräver lov.  9 kap. 14 § plan- och bygglagen  Handläggare   

20.  Beslut om villkorsbesked inom ramen för 
föreskrifterna i 9 kap. 19 § plan- och bygglagen  

9 kap. 19. § plan- och bygglagen  Handläggare   

21.  Beslut att, om ansökan är ofullständig, förelägga 
sökanden att avhjälpa bristerna inom viss tid.  

9 kap. 22 § plan- och bygglagen  Handläggare   
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22.  Beslut om att förlänga handläggningstiden för ärende 
om lov eller förhandsbesked i högst tio veckor utöver 
de ursprungliga tio veckorna  

9 kap. 27 § plan- och bygglagen  Handläggare   

23.  Beslut om tidsbegränsat bygglov inom ramen för 
föreskrifterna i 9 kap. 33 § plan- och bygglagen i de fall 
åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om 
tillfällig användning av byggnad eller mark eller om 
åtgärden har ringa påverkan på omgivningen 

9 kap. 33 § plan- och bygglagen  Handläggare   

24.  Beslut i bygglov att byggnadsarbete inte får påbörjas 
förrän fastighetsägaren betalt ersättning för gator och 
allmänna platser eller har ställt säkerhet för 
ersättningen.  

9 kap. 37 § plan- och bygglagen  Handläggare   

25.  Beslut att i bygglov eller marklov, för en åtgärd som 
redan utförts, bestämma om skyldighet att vidta de 
ändringar i det utförda som behövs.  

9 kap. 38 § plan- och bygglagen  Handläggare   

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

10 kap. 4 § plan- och bygglagen  Handläggare   

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

10 kap. 13 § plan- och bygglagen  Handläggare   

28.  Beslut om att tekniskt samråd inte krävs för viss 
åtgärd.  

9 kap 14 § plan- och bygglagen  Handläggare   

29.  Beslut att det för vissa rivningsåtgärder inte behövs 
någon kontrollplan.  

10 kap. 18 § plan- och bygglagen  Handläggare   
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30.  Beslut att ge startbesked om det enligt 10 kap. 14 § 
plan- och bygglagen inte behövs något tekniskt 
samråd. 

PBL 10 kap. 22 § 1 st. 1 p.  
plan- och bygglagen  

Handläggare   

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

PBL 10 kap. 22 § 1 st. 2 p.  
plan- och bygglagen  

Handläggare   

32.  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 om det krävs färdigställandeskydd för 
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.  

10 kap. 23-24 §§ plan- och 
bygglagen  

Handläggare   

33.  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  

10 kap. 27 § och 11 kap. 8  
§ plan- och bygglagen 

Handläggare   

34.  Beslut att inte ge startbesked för åtgärder enligt 9 kap. 
4a §, 4b § 1 st. 1 eller 4c § plan- och bygglagen 
(attefallsåtgärder).  

10 kap. 23 § plan- och bygglagen  Handläggare   
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35.  Beslut om kompletterande villkor för bygg- eller 
rivningsåtgärderna eller för kontrollen.  

10 kap. 29 § plan- och bygglagen  Handläggare   

36.  Beslut om slutbesked respektive om interimistiskt 
slutbesked enligt föreskrifterna i 10 kap. 34-17 §§ plan- 
och bygglagen.  

10 kap. 34-37 §§ plan- och 
bygglagen  

Handläggare   

 11 kap. plan- och bygglagen    

37.  Avge ingripandebesked inom ramen för föreskrifterna 
11 kap. 7 § plan- och bygglagen  

11 kap. 7 § plan- och bygglagen  Handläggare   

38.  Beslut att av polismyndigheten begära det biträde som 
behövs för tillträde enligt 11 kap. 8 § plan- och 
bygglagen.  

11 kap. 9 § plan- och bygglagen  Handläggare   

39.  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.  

11 kap. 17 § plan- och bygglagen  Handläggare   

40.  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.  

11 kap. 18 § plan- och bygglagen  Handläggare   

41.  Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd, 
även förbud som förenas med vite.  

11 kap. 30-32 §§ plan- och 
bygglagen  

Handläggare   
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42.  Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk om 
byggnadsverket har säkerhetsbrister, även förbud som 
förenas med vite.  

11 kap. 33 § 1 st. plan- och 
bygglagen  

Handläggare   

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

11 kap. 33 § 2 st. plan- och 
bygglagen  

Handläggare   

44.  Besluta att utse annan funktionskontrollant inom 
ramen för föreskrifterna i 11 kap. 34 § plan- och 
bygglagen.  

11 kap. 34 § plan- och bygglagen  Handläggare   

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

11 kap. 35 § plan- och bygglagen  Handläggare  45.  

46.  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, 21 eller 22 §§ plan- och bygglagen.  

11 kap. 39 § plan- och bygglagen  Handläggare  46.  

 
12 kap. plan- och bygglagen 

   

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

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

Handläggare   

 
Plan- och byggförordningen (PBF) m.m. 
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48.  Beslut att genomföra egenskapskrav vid senare 
tidpunkt.  

3 kap. 21 § plan- och 
byggförordningen  

Handläggare   

49.  Beslut om behov av sakkunniga.  7 kap. 2 § plan- och 
byggförordningen  

Handläggare   

50.  Beslut om behov av kontrollansvarig för åtgärder enligt 
7 kap. 5 § 2 – 13 p. plan- och byggförordningen  

7 kap. 5 § plan- och 
byggförordningen  

Handläggare   

51.  Beslut att föreläggande om kontroll (särskild 
besiktning) av hissar och andra motordrivna 
anordningar.  

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

Handläggare   

52.  Beslut om anstånd med besiktning enligt 3 kap. 17 § 
plan- och byggförordningen. 

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

Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd om hissar och vissa 
andra motordrivna anordningar   

Handläggare   

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

5 kap. 1-7 §§ och kap. 3 §  plan- 
och byggförordningen, samt 11 
kap. 19-20 §§ plan- och  

bygglagen  

Handläggare   

54.  Beslut att, om en anmälan av anmälningspliktig åtgärd 
enligt 6 kap. 10 § plan- och byggförordningen är 
ofullständig, förelägga sökanden att avhjälpa bristerna 
inom viss tid.  

6 kap. 10 § plan- och 
byggförordningen  

Handläggare   
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55.  Beslut om senareläggning av besiktningstidpunkt inom 
ramen för föreskrifterna i 4 § (om det finns särskilda 
skäl).  

Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd om 
funktionskontroll av 
ventilationssystem, mm  

BFS 2011:16  

Handläggare   

 Boverkets byggregler, BBR 21 BFS 
2011:26 

   

56.  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 byggregler 1:21  Handläggare   

 Boverkets föreskrifter 2011:10, om 
tillämpning av europeiska 
konstruktionsstandarder EKS 8 9 

   

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

A 3 §  Handläggare   

 Boverkets föreskrifter om 
funktionskontroll av  
ventilationssystem, OVK 2 BFS 2011:16 

   

58.  Beslut om senareläggning av besiktningstidpunkt.  OVK 2 4 §  Handläggare   
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 Boverkets föreskrifter om hissar och 
motordrivna anordningar, H 14 BFS 
2011:12 

   

59.  Beslut om längre besiktningsintervall.  H 14 3 kap. 16 §  Handläggare   

60.  Beslut att medge anstånd med kontroll i högst 6 
månader.  

H 14 3 kap. 17 §  Handläggare   

 KAPITEL 4 – 
RÄDDNINGSTJÄNST 

   

 TILLSYNSÄRENDEN ENLIGT  
LAGEN OM SKYDD MOT  
OLYCKOR 

   

1.  Utse utövare/förrättare av tillsyn av 
brandskyddet i enlighet med kommunens 
handlingsprogram kap 4.3.  

3 kap. 12-15 §§ samt Räddningschef  Ersättare är avdelningschef för förebyggande 
avdelningen.  

2.  Utfärda föreläggande och förbud (dock ej 
föreläggande kopplat till vite eller verkställande av 
åtgärd på den försumliges bekostnad) i 
tillsynsärenden.  

5 kap. 2 § lag om skydd mot 
olyckor  

Räddningschef  Ersättare tillsyneförrättare  

3.  Besluta om tillsyn direkt enligt av Tillsyns- och 
tillståndsnämnden antagen tillsynsplan.  

 Räddningschef  Ersättare är avdelningschef för förebyggande 
avdelningen.  
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4.  Fastställa årliga tillsyneobjekt enligt av Tillsyns- och 
tillståndsnämnden antagen tillsynsplan.  

 Räddningschef  Ersättare är avdelningschef för förebyggande 
avdelningen.  

 TILLSYNS- OCH TILLSTÅNDSÄRENDEN  
ENLIGT LAG OM  
BRANDFARLIGA OCH  
EXPLOSIVA VAROR  

   

5.  Utse utövare/förrättare av tillsyn över hanteringen av 
brandfarliga och explosiva varor.  

21§ lag om brandfarliga och 
explosiva varor  

Räddningschef  Ersättare är avdelningschef för förebyggande 
avdelningen.  

6.  Utfärda föreläggande och förbud (dock ej före-
läggande kopplat till vite eller verkställande av åtgärd 
på den försumliges bekostnad) i tillsynsärenden  

25 § lag om brandfarliga och 
explosiva varor  

Räddningschef  Ersättare är tillsyneförrättare.  

7.  Besluta om tillstånd till hantering av brandfarliga varor.  17 § 2 st. lag om brandfarliga och 
explosiva varor  

Räddningschef  Ersättare är brandbefäl med 
brandingenjörskompetens.  

8.  Besluta om tillstånd till hantering av explosiva varor.  18 § 3 st. lag om brandfarliga och 
explosiva varor  

Räddningschef  Ersättare är brandbefäl med 
brandingenjörskompetens.  

9.  Besluta om nya eller ändrade villkor för ett tillstånd.  19 § lag om brandfarliga och 
explosiva varor  

Räddningschef  Ersättare är brandbefäl med 
brandingenjörskompetens.  

10.  Hantera frågor om prövning och godkännande av 
föreståndare i tillståndspliktig verksamhet med 
explosiva varor.  

9 § och 19 § lag om brandfarliga 
och explosiva varor  

Räddningschef  Ersättare är brandbefäl med 
brandingenjörskompetens.  

11.  Återkalla tillstånd.  20 § lag om brandfarliga och 
explosiva varor  

Räddningschef  Ersättare är brandbefäl med 
brandingenjörskompetens.  
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ALLMÄNNA FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER 

   

12.  Utfärda förbud helt eller delvis mot eldning utomhus 
och liknande förebyggande åtgärder  

2 kap, 7 § förordning om 
skydd mot olyckor  

Räddningschef  Ersättare är brandbefäl med 
brandingenjörskompetens.  

13.  Medge en fastighetsägare att utföra egen sotning 
eller låta annan utföra sotning på den egna 
fastigheten om det kan ske på ett ur 
brandskyddssynpunkt betryggande sätt.  

3 kap, 4 § förordning om 
skydd mot olyckor  

Räddningschef  Ersättare är avdelningschef för 
förebyggande avdelningen.  

 KAPITEL 5 – ÖVRIGA 
ÄRENDEN 

   

 ALKOHOLLAGEN    

1 Beslut om utökad serveringstid inom 
normaltiden (11-01) 

 Handläggare  

2 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten. 8 kap. 2 § alkohollagen Enhetschef Ersättare är samhällsbyggnadschef 

3 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till slutna 
sällskap. 

8 kap. 2 § alkohollagen Handläggare Ersättare är samhällsbyggnadschef 

4.  Beslut om återkallelse av serveringstillstånd då 
verksamheten upphör.  

9 kap. 17-18 § alkohollagen  Handläggare Ersättare är samhällsbyggnadschef   

5.  Avge yttrande till annan myndighet i alkoholärenden 
och liknande.  

9 kap. 8 § alkohollagen  Handläggare Ersättare är samhällsbyggnadschef   
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6.  Erinran mot tillståndshavare.   Handläggare Ersättare är samhällsbyggnadschef   

7 Förbud mot försäljning eller servering av folköl 9 kap 19 § alkohollagen Handläggare  

8 Varning mot detaljhandel med eller servering av folköl 9 kap 19 § alkohollagen Handläggare  

 SPELINSPEKTIONEN    

9.  Yttrande till Spelinspektionen angående 
värdespelsautomater och förströelseautomater.  

 Stabschef  Ersättare är samhällsbyggnadschef   

 SKYDDSJAKT    

10.  Beslut om skyddsjakt för att förhindra olägenhet för 
att förhindra olägenhet för människors hälsa enligt 9 
kap. 3 § miljöbalken.  

26 § jaktförordningen och bilaga 
4  

Handläggare  Ersättare är samhällsbyggnadschef.  
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